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శ్రీరస్తు 
చాటుపద్యమణిమంజరి 

న ™ 

0 శీ) నారాయణ స్తుతి తా 

మ, ధర సీింహాననమై నభంబు గొడ్ల తచ్చేపతల్. భృళ్యులై 

పరమాన్నూయము లెల్ల వందిగణమె ల హాండ మాగారమె 
యణ వా Ux టా 

సీరి భార్యామణియై విరించి కొడున్తై [శీ గంగ సర్చుత్రియై 

వరుస న్నీఘనరాజసంబు నిజమై వర్ధిల్లు నారాయణా ! 
a 

a) కృష్షస్తుతి ఏతా 

గ. చేత వెన్నముద్ద వెంగల్వపూదండ 
బంగరు మొలతాడు వట్టుదటి 

శ ట అ 

సం బతాయొశులును సరిమువ్వగ ఫైలు 

చిన్నికృష్ణ ! నిన్నుం జేరి గొలుతు. 
జ్య ఆరి శ్రీ మూర్తీ స్తుతి తా 

చ, కమలజకృష్ణశ ంకరులు శాంచననీలపటీరవర్డు లా 

గమనగచం ద్రధారు లభుకంసపురారులు హంస తార్థ స్ో 

గమనులు జన పుష్టిలయ కారులు వాక్కమలాంబినేశ్వరుల్. 

శమకరుణావిభూ తిగుణశ క్తులం లోతురు మిము చెప్పుడున్, 

ఉం. సీంగపుమోమువా(దు శులసీదళదామము వాండు కామినీ 

రంగదురంబువాండు వలరాయనిం గాంచినవా(డు భక్షి కు 

ప్పొంగడువా(డు దానవులఫౌంక మడంవెకునాండు శేడు కీ 

బంగరురంగశాయి మన పాల గలండు విచార మేటికిన్, 



2 చాటువద శ్టమణిమంజరి 

క్ష ఉందా కపప, WEE బడియపుటట్లుకొ 

జాండ్ర చుపచ్చి నియ, తం డీ వెనకయ్య ! నీకు. దడయశ 'తెత్తున్ 

ఇం దిక్చొలస్తుతి అఆ 

చ, వారిశిఖధర దై క్యవరుణానిలయ త శిశ్రల్ గజాజకా 

సరనరన కై ణవాయశాక్వరయానులు వజ్రశ క్రీము 

ద్దరశరపాశకుం కస్ఫణి కారుకవా స్తులు భోగ శుద్ధిసం 
గరజయళర్యసర్వజవకావ్యవిభూతులు మాకు సీవ్పుతన్ , 

అరి శివ స్తురి క్యా. 

చ, భసికము కన్నులం బడిన బాములు బుస్ఫనం గంట మంట వె 

శ్రైనంగి విధుండు గంద నొకయింత గజాసురుచర్మ మూ(గినక్ష 

గసరుచు నల్ల పెద్దపులి గాండ్ర్యన గిత్తయం6 ద ర్రరిల్లం జే 

చొసంగిన లేడి కుందువడ భూతభయంబున గౌరి లేవ న 

వెన గ సంకరించ కొనునీశ్వ రుం డిచ్చుత మా కళ్ళష్టముల్ , 

వీ సర్వసర్వంసవోసముద యంబు రథంబు 

రథ మధ్యమున నున్నురాయి విల్లు 

విలువెంబడి( దిరు వెలుగులు చకాలు 
య ౧ Ww) 

చక్రాలకును వైరి వ్రారునారి 

చారి బట్టుక తిద్దనాగ రకుండు గరి 

గరిమోంద వినారించుఘను:డు శరము 

శరము నాభ్గీక నున్నకతవృద్భ సారథి 
సారథిమాటలు నై ౦ధవములు 

శీ, గాయ చేంగచెంచి కణశతోం బురములు 

"గలిచినట్టిఘునుండు గర జతో డం 

గలసీ యుండునటికరుణానము దు,0డు 
ట లీ 

నిష్టసిధ్ధులానంగు 'నెలమి మనకు, 



చేవతా స్తుతి తి 

“9 మృడునిం గనుంగొంటి, తా 

స అర్థ 0బు సత్స్పురుహాక్ళతిగాం చిన 

aw 

వెండిచాయల పెద్దకొండ? గంటి 

అకొండ పార్శ ౪ మం దంటి పాయంగ లేక 

సగమైన యొకమహాళ క్రిం గంటి 

ఆశ క్రికుడివంక నద్రిశ్ళంగముమో(ద 

నద్భుకం బైనకాజడవి; గంటి 

అక్కానలో6 గంటి నరుజై నయొకయేణు _ 

నయ్యేటిదరులయం దమృక "మొలుక 

పాటీ కడుపాణు నొక పాల సాంపం గంటి 

యదియు నదియును నదియయును నదియు నదియం 

వారశిరోజూటగంగాబ్లు లగుట గంటి 

మృడుని( గను(గొంటి నంకట మేలుకొంటి. 

. శీతా ర యామ్యదికీమభూములు గంటిం 

జెలువైనశేదారళిఖరిం గంటి 

డగు నినిజకాంత నుమ జెతం గనుంగొంటి 

_ మధువూధవుని టై శ్యమథనుం గంటి 

కంటి విఘ్వేశ్వరు గణనాథు6 గనుంగొంటిం 

జండ జ్రైరవుని నోస్వామిం గంటి 

ఉ క్రమసం న్తుత్యు నుక్తరార్కునిం గంటి 

గాలి రవు ఛన్నభుంట గంటి 

* కంటి పటప్భత మాదిమగంగం గంటి 

గంటి గేదారకందోదకనులు గ్రోలి 

మహితవృవరాజు నెక్కినమహిమవాని 
మృడుని. గనుంగొంటి నంతట మేలుకొంటి. 
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kh, 

బాటుసద $ ముణిమంజరి 

ఆలపోశులజేని నాకనివగవానిం 

'బెంవంగ. జంవంగ6 బెంపు గలిగి 

వహాలాహాలపుమందు వాల్లకములవింగుC 

గుదువంగ ముడునంగ 6 గోర్కి_గల్తి 

ఎడమ: క్కువ ధూటి జడలమక్కు వబోటిం 

బొలపింప వలపింవ6 బొందు గలిగి 

వచ్చియేనికతోలు ప్రాంతకంగటి కాలు 

కటంగగ౧ం బటంగ6 గణంక గలి 
జ ళు (అ) 

ఎనంగి లోకంబు లీజేడు జేలువాని 

మిగుల బొడవైన "తెల్లని మేనువాని 

మహితవృషరాజు నెక్కిన మహిమ వాని 

, మృడునిం గనుంగొంటి నంతట మేలుకొంటి 

తారకానురభుజాదర్నంబు "దెగటార్చు 

ఘను6 గన్న తం డ్రై మాయను వేల్పు 

కుండలిజ్యావల్లి కొండవింటను గూర్చు 

విలు కాండ్ర, మేటి నూకులగురుం డు 

చలిరాకుబాకు గద్దరివబీపవిల్రొ వ్యు 

మట్టు పెట్టినదిట్ట మాకు బ్రాపు 

వాత్తి తెల్లనిగి శక త్తలాణము నెక్కి 

మహి మించునెఅకా(డు మాధనంబు 

అర్య, జాటజాొాట్నాగ నీథిని జహ్ను కన్య 

మవముత నిడుకొన్న వగకాండు మాబలంబు 

పార్వతీసాధ్వి సామేన( చాదుకొల్సి 

వెలయుపటుశీలి మా పాలి వేల్పు మొదపు, 



2 అ 

వో 

వ్ 

౭ల 

న్ దేవతా స్తుతి 

నుర లరిం గల్ప వ సూనముల్ వర్తి రప 
థ 9 వ 

నప్పరోవనితలం నాట్యమాడ 

దుందుఖిధ్వానముల్ శుములంబు లై మ్రోయ 

దూర్యఘోేషంబులు తొంగలించం 

శ్రీం వసీస్థు జాశీర్వాద మొనరింపం 

నలయరుంగ్లతి శోభనంబు పాడ 

పరుగుణంబుల నెల్ల వాల్మీకీ నుతియింవ 

నారదమొని గానం బొనర్ప. 

'జెలంగి సీీహాసనంబున సీఠతోడ 
రమణ గూర్చుండి రాజ్య పాలనము శ్రేయం 

నట్టి మా యోధ్యరాము చే నాక లోన 
లట ఆాఖీ 
ములగ గలగంటి నంతట మేలుకొంటి. 

సౌమిత్రి వేడుక ఛృక్కంబు దాల్పంగC 

బాదుకల్ భరకుండు భక్షి నిడల 

శత్రుఘ్నుం ఢంతలోం జామరంబును వీవ 

సుగీ వుం డర్లితో సుర(టివీవ 
WU థి 

ఆంగదుం డంతంత నడవంబు పట్టంగ 

సరస ఖడ్గము విభీషణుడు తౌల్ప 

సామోరి మలిమోజి నన్ను తిం గావింప 

జాంబవ తుండు హాచ్చరిక చెల్చ 

అవనిజనుగూడి ఛద్రసింహాసనమున 

రమణ: గూర్చుండి రాజ్యపౌలనము సేయు 

నట్టికోదండఠామునే నాక్రలోన 

మెల గలగంటి నంకట మేలుకొంటి. 

. సీతావధూమణి మాకల్లి భృగురామ 

గరాంవవోరి మాకన్న కండి. 



లూ 

ఇచాటువద ర్థనణమంజరి 

దళ రథాత్మజుండు మాదాత విశ్వామిత్ర, 

మధురక్షణచణుండు మాకు గ ర్త 

మారీచదమనుండు మాయిలు వేలుపు 
కోదండపాణి మాకులగురుండు 

జనకడా నేక మానెనరై. నచుట్టంబు 

రావణవాంఠ మూజీవధనము 

చై కయీప్సీకకారుండు మాకు హితుడు 
= పబామమృగ చర్మ శాయి మాస్వామి జలధి 

బంధనుండు మాకు సంసారభారవహుండు 

రామచం ద్రుండు మాకు సర్వస్వ మరయ, 

వనరాళి: దనయంవమొనకు, చెప్పించిన 

కోదండధరుండు మాకులగురుండు 

తారక ది స బైన 

జేదవేద్యుండు మావిమలవిద్య 

దండకాంతరమొనిమండలి6 గాచిన 

మనువంశతిలకుండు మాకు. బ్రాపు 

వగ వానితమ్ముని బట్టంబు గట్టిన 

కరుణావయోధి మాపరమచదాత 

శబరి యొసయగినఫలములు చవులుగొన్న 

భ_క్రిమా త్రై కదర్శి మూ పొలివిందు 

కఠినదళశకంఠభుజగర్వ ౫ రవంబు 

మట్టు పెట్టిన విలంకాండు మాబలంభు. 
లు 

కీ, నాలుగు మోములబాలునితోం దన 
బొడ్డున బాలెంతవూవుదనర 

అడుగు లటొందామరం బొడమిన తేనియ 
'.... ముల్గోకములమోంద వెల్లిగొలువ 



దశావతార స్తవము 7 

ఉరమున నున్న యిందిర వేతికమలంబు 

మెల(గుతుమైదల కౌమెరలు గొలువ 

గరమున నొకమనోవారకరశం ఖంబు 

ఫౌలివోనినిండువెన్నెలలు గాయం 

గ, చాలమున్నీ టికరడు లుయ్యాలలూ6వ 

ముదురునాగువువైం గను'మోడ్చి యున్న 
వాని లోకంబు లే లెడువపసవాని 

మెల(క ! కలగంటి నంకట మేలుకొంటి, 

దశావతార స్తవము 

అం గునుగు నీసములు ఆ 

ఈపద్యములు సత్యవోలు భగవత్కవి రచించినవియట, 

రక్ ణపరాయణుండ ! నారాయణుండ్ ! 

9 టో కీ వదనభుజోరోంఘై వలన విప్రతత్ర, 

వైళ్య్ళళచూూద్రులు మపివలన. జంద్ర, 

ముగు: జూఫువలన సూర్యుండు “మోముపలన మ 

రుర్చ్పతి పీలివోశ్రు లుశు ట్రాణ 

ముపలన వాయువు బొడ్డువలన నాక 

నము శిరమువలన స్వర్గము పద 
౧ 

మువలన భువి చెవులవలన దిశలును 

నుదరమువలన హేమోదరాొండ 

కే, చయము జని వృద్ధి లయ మంద సలుపునీవు 

నాహృదయపీఠి నుండు మామ్నాయసుషప్ర 



8 బచాటుపద స్టమణిమంజరి 

సిద్ధ వైకుంఠ నాథ లత్రీ సాథి 

రత ణవరాయణుండ చారాయణుండ. 

సీ విరజానదీపరివృతస కృ్షళాలావృ 
రపరమభాగవతసదనవద 

వైకుంఠ భువనభవనసద నానుకృ 

తసవీణవవ నాదశల్బమున జ 

గర్క_ల్ప నాకల్పికల్పుండ వై కుడి 

కాలు వంచి యెడమకాలు సాంచి 

కుడివే యనంతునియొడలిపై చెడముచే 

యిని జానువందున నిడి వెనుకటి 

శీ కరయంంగంబుల శంఖచక ములు మెజయ 

సిగియంం భువి నీళ గొలువ భెసిల్లు నిను భ 

జంతు వైకుంఠ నాధ! లవ్ష్స నాథ! 

రత జవరాయణుండ |! నారాయణుండ ! 

వీ శ్రీదేవి భూదేవి సే వింపం గస్తూరి 

తిలకము "మాణిక్యములుం గిరీట 

ము మశరకుండలములు. గౌ స్పభమణి తా 

భీలం లశ్షీకుచాలేవకు వన 

మాల శ్రీ వర్సము ముంచిసాలు భుజకీ 

రులు చాజుబందులు గొలునులు మురు 

గులు బటువులు ముద్రికలు శంఖచ క్రాది 

పంచాయుధములు నుభద్రసూత్ర, 

గ్ కలతపీతొంబరంబు గ జలు వెలుంగ 

నాహదయపీకి నుండు మామ్నాయను వ 

నిన వింత కాళ ho క 
సీ మవానీయనుత్స్యకూర్మ వరాహా నరసింహ 

వామనభ్ళగురామరామ రామ 



రో 

దథావతార సవము 

బుద్ధక లికిరూపములు నారదకపిల 

శ్యాం యు లాదిగా న 

నంఠతరూవము లయ్యు * “నత్న ృతిష్టద్దశాం 

గుల” నుని బ వోండకోటి యేక 
J 

సాద్విభూతి లి పాద్భాతిగను పరమ 

వదముగ సీస్వరూపము 'జెలీసీన 

తత్త్వవేత్తలు పురుషసూ క్రమున నిన్ను? 

బొగడసనెగడిలతి నౌ విరాట్పురుష ! స్నుప్ప 

సీద్దవై కంఠ నాధ! A298 469 96 

మొగము శంఖము మోసము ల్లదాఖడ్డము 

లొలను శక్ర క్ర ము నాలమును సుశార్ణ 
ద్ 

మునుబూని మగమినమూ రివ మెజసీ పొ 

తాళ మొజసీ తటసి దొజసీ య 

రసి “స్వయంరీక్ణక వరాం స్తారయతి' యను 

నోజ గా నీతి “య. క్యుచ్భ)యః వ వ 

తనహేళతు” వనిసోమకునకుం చెల్ప గుభాల్లు 

భాల్దుభాల్న ఇ్పగన్నీ గడలిం 

(గృచ్చుకొని వచ్చు మ్రుచ్చుమై వచ్చి శ్రుతులు 

చెచ్చి విధి కిచ్చినట్టిని హెచ్చుపినుతి 

చేతు వైకుంఠనాథ ! ,... 444 466 

అమృశవారాళి ఘటము మందరము6 గవ్వ 

ము ఫణి రజ్జువుం బే ఫూర్వదేవ 

తలు దేవతలుం బట్టి తరువంగా ఘుమఘుమ 

ధ్వనులు ద్రవ్యీండము రల్హ డవడ 

నపుడు “వరోవకారార్థ మిదం శరీ 

రి మని కూరావతారమునం గు ౦f 
- లో 

తా 
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నగిరి క్రింద నిలిచి “నాన్నో దకసమం 

దాని మని నురలకమృశక మిచ్చి (2) 

గి నిరుపమానలక్షీ రమణీ మణీమ 

ణంలు గొలువ విలసిల్లి తొ నలఘుదాన 

శీల! వైకుంఠనాథ! ౨94 44% 464, 

సీ, పామగిరి. గేరుచేపాము వజ్రములతీరు 
రోమములు. (బృళయార్కు.లసరి కనుం 

గవయు ,బహోాండము6 గబళించుముటి పా 
\U-8 బట 

తాళము బెకలించుదం ష యొప్బం 
ట్ర 

గ వరావామూ ర్తివై కదిసి హిరణ్యాక్ష 

గర్భనిర్భే"వై భూర్ళు వస్సు 
వర్భయశ్ళేదివై వారాళిమగ్న భు 

న్న వసుం ధరో ద్ధరణ వ్ర మోది 

గీ, వై జగతి “యతో ధర్మ స్తతో జయ” యను 
వచనము నిజమా జేసిన వర్ధమాన 
కీర్తి వైకుంఠనాథ ! 43.044 

ఫూ ఎంత6 జదివిన రవంత కొలాచార 

ధర్మ మెలుంగడ తనకుమార 

కుండయిన చప్లోదు నొడిసీ పట్టి నుక 

రహి వచ్చినట్టిహి రణ్యకళిపు 

కట్రెదుట నినువకంబము పటపట? 

బగులం బొగ లెగయ భగభగ మను 

సెనుమంటం చిటజిట మనుమిడుంగళచులు టి 

హోండము నిండ ద్రివ్యోదులు గడ 

గీ గడ వడశ నల్లడ లడల వెడలి శకెఫ్యు 

జ నార్చి రిపు నేర్చి వటు నేలినట్టి శ్రీనృ 
సింవా! వైకుంఠ నాథ క టలు 



శ్వ 

దశావతార సవము 
శీ 

ఆదితికళ్యపునకు “నంగుష్టమా త్ర!పు 

రుషి యనువచనము రూఢిసేయ 

వామనమూ ర్తి నవతరించి పడుగ వై 

నొడుగు జంచెముం బచ్చగోంచివంచె 
పంచళిఖలం మాంణి పాలాశదండము 

కృష్ణా జినము చెంబు నిట్టి వేమ, 

మమర “నణోరణీయా న వాతో మహీ 

యా” నన్న వేదవాక్యము (ప్ప సిద్ధి 

చడ బలికడను బుడమి మూ డడుగు లడిగి 

త్రి భువనము లా క్కమిం చువర్ధిష్టు వని భ 

జింతు వై కుంఠనాగ !$........ 

జమదగ్ని గర్భ వాసనునం బుట్టి వివిధ 

విద్యాశపోధ శుగ్విద్య లధిక 
i గ“ 3) 
వతివై చబలి ఇదం బ్రావ్యూ మిదం మాతృ 

మని మునిరాజచివ్నాముల శావ 

వాదనై పుణిం జూపి పాపభూపతుల శ 

ఠారికఠోరకుఠార ధార 

నన భారా ప్రనానాములు గా శతధా స 

_ వాస్తథా ఖండించి యానదులను 

దర్పణము భూమిదేవ తాఠర్పణ ముగ 

చేసినవరశు రావువేషి వని నిను భ 

జంతు చెకుంఠ నాధ ! , 44.6600 

సూర్యవంశము పరిశుద్ధ మని దశర 

థుండునతులమనోరథు6 డని భరత 

లత్ష్మణశర్రుఘ్నులకు నన్న 'వై పుట్టి 

సౌందర్యచాతుర్యసౌకుమార్య 
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చా త్తత్వా క్రగజాశ్వవన్యశనక న్యానోమణీదానసం. 
పల్తిప్రీణిత దేవఢుల్యధిపతి బృవ్యా౦ స్తుమ స్వామనున్. 

3, వరావోవతారము 

శా, ఆద్యాలోకనభ _కిసంభ)ముదళీవాఃపూరువత్య శస 

తక్పాద్యాంభ నలసీభ్ళమ ప్ర దఖుగ వృయాళ నామ్మాతృజా 

గ్రద్యోగాంబుధిదంష్టి) కాగ రిపువ్భా క్కా_లామిష ప్రాయ శం, 

భచ్యాదోనిధిన ప్తీస్థలికిటి బ్రవ్యాం స్తుమ స్త్వామనున్ 

౮౪, నరసింహావతారము 

శాం డింభద్రోహివధోత్క_టోత్క_/మణరుష్టిక్టి వ్ర తారోమకూ 

'పౌంభోజ వభ వాండభాండదళ నోన్యధ్ధ్వాన ధీక SAY 

_న్హంభాంత స్త టనాఃస్ఫురక్నటపటథ్య న్యా స్తనిశ్చేన్టని 

ర్రంభోద్యోగదిశావశాపన్ఫహరి బవ్యాం నుమ స్వా మనున్.. 

౫, వామనావతారను 

మం స్వతేలన్వ చ త రారుణత్వ రచికేస్వ స్తీ వశేడ్భాంతివా 

క్ప్రతికూలక్వదశానుకా రిగళ గాద్దద్యతీ మాంభోజభూ 

నులిహాసన్న ఖరోర్ష సా రఠపదా ర్లోరుడ్డ్గగంగాసవ 
భీశకచరమీం డలవటు వర నుక ప కరక ,తిమా రమండలవటుబవాం స్తుమ స్వా న 

౬, పరశురామావతారము 

శా, ఆజిస్రౌఢిమదుర్భయార్భునగళో దగ్రానృశాస్వాదన 

వ్యాజాపోశ న భా క్తదస్వవవాతి ప్రాణాహుతి చ్ స్ఫుర 

దాజాళీిదివసావసాన విఘన పాయేందు వేలాయి తొ 

భ్రాకాధ్యతకుఠారథారిభృగురాడ్భ వాం నుమ స్తా మనున్ఇ 

౭, శ్రీరామావ తారము 

ఛా, వ. Sas గ ఇద్ధనువంచవ 

త్రీసంచాళికదృళ్నయ. కృహుశభ్యు  వాద్వయావంచక 
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వ్యాపారభ)ము శారివం _క్షీగళ గళ్యాఖండ నాఖండదో 

నైచఫణ్య చ్ర, దరొఘరాఘవపరం ర్రవ్మాం నుమ స్వా మనున్ , 

౮, ఒలఠామావతారము 

ము, కరిపూరుద్ధరణేద్ధలాంగ లవిభ గ్నకాభ రాదతది 

క్కరిపొద ప్రవ తిస్ఫుటస్ఫుటిత భాగ వ్యాపృక గీ వసూ 
కరపీకీకృఠబృష్ష తాహితమహా గాథాధికూ ర్లాధిరా 

ట్పరిక్ట క్ష్మవళయాంబుగాహనహలి బ్రహ్మం న్తుమ స్వా మనున్, 

స 

న, ఆతిదోఃపీడనక ర్క రీఫలికకంఠాభళ్వ ను త్తర్తుధూ 
ర్రకృణావ _ర్రద్భఢాంగ పాఠహతగోత్రా భ _ర్భృకోత్నాదిక 

క RENE A మాక 
వృఠనభా)లికనందగో కనుక బ్ర వ్యాం నుమ స్త్వామనున్. 

౧౦, బావకు 

ot జో ర్స్ మ, గిరియుమ్మ ద్ధనుర స్త తాప్ర భ్ తి మోఘకృ్ఫద్వధథూశీలవి 

స్ఫురణావర్శ ఏర గ్రఫలీభూక త్రి పూక 0 ఫూ 

ర్వరదై 'లేయజిఘూంసుశాసనపరో గ ప్రాప్యసారూప్యని 

ర్భర దై 'లేయకథాగ తాంగకవర బృవాం స్తును స్త్వామనుక్ 

౧౧, కల్క ్ టవతారము 

మ. స్వమవీ బాహుకృ పాణకృ త్రగళతుచ్భ మే చృవీరచ్భటో 
రనుదాపాదికపద్ది సీరనుణమధ్య బ్భ దృ ఖస్వామికా 

గమనాన్య్మాస్త షయఃపరాగ మధథికత్షాసౌరగంగానదీ 

ఛమకృత్కీబ్రికకల్కిమూ రిక పర్షబ్రవాం స్తుమ స్తా మనున్, 
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9 సంకీర్ణ పద సములు రితా- 

గీ, అతురంబు వలయు గుక్షీ జీవనులకు 

నతరంబు జిహ్వా కి మురసము 

ఆశరంబు తన్ను రక్నీంచుం గావున 

నతరంబు లోకరకీతంబు. 

క, నరి నతరములె మంత్రం 

బరయ!గం దరుమూల మెల్ట గావధచయ మే 

ధర యెల్ల ఫలనిదాన మె 

నరు లాసిలతి యెజీంి శ్రీయల నడపిరయీనిన్ , 

శా, అలస్యంబును గామిసీజనరళొ త్యాసక్రియుక్ _ జన్మభూ 

లోలత్వంబును రోగపుం భయము దుర్జోభంబు సంతోషము 
బోలం7గా నీవి యాజు చెప్పుడు జగత్నూజ్య ప్ర తాపోదయ 

శ లం బెందంగ విఘ్న కారణముల్రై చెల్లుక  ధరామండలిన్ 

ఆ. దేవునాన మున్ను దేశాన కొకరుండ 
నివ్వు డూరనూర నింటనింట 

నేవు రార్వు లేడ్వు రెనమం డు తొమం డు 

వద్యువురైరి కవులు పద్మ నాభ |! 

చ. అవనిపు జాదరించిన ఛభటాళిఛటత్వము వై ద్యువె ద్యముక్ 

గవికవితామవా ద్ర (మును గాయకు గానము కోటిసే నం న 

య్యవనిపుః జాదరింపనిభటాళిభటత్వము వై ద్యు'దై ద్యముక్ 

గవికవితామవా త్త ఏమును గాయకుగానము గవ్వ సేయు నే ? 

మ. నయనానందకరం బనిందితము నానాసద్ది రబెగ్రేణి కా 

శయ మశ్వత్సమహీజ మంచు నళు లానం జెంది యాస్వాదన 

కి యకుం బుపుచయంబు గోరి చనుమాడి్కిక సుందరాశారు నీ 
Wy 
రయు నాసింతురుగా శెజుంగుదుకె యంగస్సారనిస్ఫారకల్ 2 

చ, సరనులు గానివారియడం జాలం గవిక్వరన ప్ర సంగముల్ 

కజపుట కంఠళోమణమె కాక రసజ్ఞత గూర్చ నేర్చునే! 



వ్ 

ము 
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స్మరశరళాల వేదనకు జాలక భ్రాంతిని రాతిబొమ్మతో 
మటింగ రమింపంగాం దివురుమానపుం 'డేమి సుఖింపం గల్లెడిన్ | 

. నీప్రుణక రాజ్యవినీ కుడు గాం డేని 

చేల యులెడువాండు బేలశాండె 

సంగీకసాహి క్యసరనుందు గాండేని 

కృతి నసెహ్వ వాడు దుష్కృతుండు కాండె 

కుశలత సతిమతివిశదుండు గాండేని 
విటుండగువాండు దుర్విటుండు గాండె 

మాధవ శ్రీ పొదమగ్నుండు కాండేని 
మూక ననువాండు మొప్పెగాండె 

అకులరాజ్యనీతి యమల కావ్యసుశ క్తి 

యంగ నానుర క్రి యచబభ క్రి 

రతుడు గానివాండు పతిగాండు కలిగాడు 

కామిగాండు మోత్కామి గాదు. 

అఆధ్యు. డున్నయిప్పు డందయణు6 బూజ్యూ లే 

లెక్క.మో(ద నున్న లెక్కి_నట్టు 

అతడు పోవువెనుక నంద అపూజ్యులే 

లెక్కు_లేక నున్న లేంినట్టు. 

సామర § మున్న వేళల 

చేనునుజునశేని నింద యె ట్లొదవు(? గుసుం 

చామేర్తి చీర దాల్చిన 

భామ చెజ(గుమాయుగాక బయలంబడునే ? 

చేకనగువాండు కార్యము 
చ తగ్గును వంగుంగాక యల్పుం డగునా 1 

యకముచడి దా వంగును 

చాతాళముసిరు దెచ్చి బయలం జల్లున్ 
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చ, పరయగగ నాల్గుపాదములు బాగగుతుండము మీంకృతంబు నూ 

కిరువురకుకొ సమంబి మణీ యెక్కువయొక్క-టి వక్షయుగ్గ E 

చరుండను నాకు సామ్య మొకసామజమా! యని దోమ వల్కున 
ట్రరయ మహానుభావులను నల్ను(డు నోరికొలందు లాడెడిన్, 

మ, సకల స్థాణు శీరక్ని ప్రవ యి నుదపతీ ద్వంద్వళ క్ల్యాభిరం 

జకుండళ౯ సర్వదిగ ౦తగామి నసకృళ్చం సేవ్యమానుండ నై 

ప్టికుంద౯ా గావున మత్స్ళమానుం డగుశో శీతాంశుం? డం ఇెప్పుడుక్ 

బక మిందుం బ్రవాసీంచురీలి సుజనుం బల్కు౦ దురాత్తుం డిలన్. 

శ, కవితాలత్ ణమెబురోని 

యవి వేకికి6 బద్య మిచ్చి యడుగుటకం టెక్ 

చవిలెంగొని దం జెంగొనుకొని 

భువిలో వారిదాసుం డ్రైనం బుణ్యమె దక్కెన్, 

క పదపద్యం బులు చదివిన 

విదలించుక లేచిసోక వేడుకతో డకొ 

చుద ర మని యిప్పీంచినC 

| బదివే లొకపోకవక్క_ భట్టరుచిక్కా ! 

శఈభట్టరుచిక్కా-చార్యులు, తెనాలి రామక్ళన్ల ప భృతులకు 

గురువనంబడు, 

క, నక్కలం బొక్కలు వెఠకును 

నక్కజతో నూరయంగి యగడిత వెళకుకా 
గుక్కలు చెప్పులు 'వెదకును 

దక్కిడి నాలం జెకొడుకు తప్పే వెదకున్. 

శీ తప్పు గుబులిం చివ్రాయు టుత్తమము; "లేక 

ప్రతిసమానముగా చ్తాయు టలిముద౦బు 
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శిండు విడనాడి న్రానెడి లేఖకుండు 

కలం టరయంగం గవి యభాగ్యంబకాచె! 

చ, వెనుకకు. బోక హు వనక చేసట పొందక బంతిబంతిలోC 

'బెనుపషక లోపలం బ్రమనీ బెల కంకయు మున్నె సూచుచుక్ 

కనుగొను నర్మ కృ మముకందువ దప్పక యేకచిత్తుండై 

యనుపనుభ క్షితో (6 జదువునాతలి వాచకుం డం డు సద్బుధుల్ i 

అథి షట్బక్రవ రలు ఏఈ 

క్లో, హారిశ్చంద్రో నలో రాజా ఫురుకుర్చ; పురూరవా!, 

$ సగరః శార్తపీర్య శ్చవ దేశే చకృవర్తినః, 

జిగిబిగియును, రుచియును గల యీ అ ండిపద్య రాజ 

ములు యత్మ_ ర్హృశములో శెలిసినదికాదు, 

గ సీ హరివారబ్రహ్యాదు లద్భుకం బందం 

చెగడె సక వ్ర కనిష్ట కలిమి 

నాలుగుయుగముల నోలిని బదు నాలు 

వరుసల వర్తిల్లి వసుధ యేళె 

స ప్తపాథోధిసంగు ప్పస ప్రద్వీప 

సంధుల జయళిలా స్తంభవితతి 

నిలిపె నాఖండలాదులు పంపు సేయంగ 

రాజనూయమహాధ్వరం భొనళ్చె 

గి నతలవితలరసాకలాద్యఖిల దనుజ 

లోకగంధర్వ లోకాహిలోక నాక 

లోకసో లోకళమ లజలోకభరిత 

సాంద్ర యక్రుం జెప్పం దగు హారిశ్చం చ్ర విభుని, 
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క్రీ సీ చం దృకం దర్పాదిసౌందర్య వంతులు 

౨ 

వ్ 

న్స 

తనుంజూచి సిస్ధనం దనరం దనక 

శ్రి లోక్యినుందరి దమయంతి తనయందు 

బధ్ధానురాగ గాం బరయం బరంగె 

ణంబు నరంబు నిచ్నుట 

నెట్టన చిగుదుగా జిగడ చెగడె 

ఆమరులు దనమనోవిమలత కిచ్చమె 
మెచ్చి నెచ్చెలులుగా మెజియ "మెజునె 

అర్థిక వా 

5 మహిళకర్కోోట కాహీంద్రమైతి,వరుండు 
పుణ్యబుతువర్డ వరి తాగ ణ్యుగుణుడు 

ఈ 9 
విఠఠశలిదోషసంహారవిమలయ శుండు 

నలుని గీ_ర్హింవ నఘుములు దొలంగు టరుబె ! 

చం ద్రనందనునకు సాధ్వియిలాకన్య 

యం దుద్భవించెం బుణ్యములతో డ 

శ మల్సు రాంగ నాసీమంతమణియైన 

యూర్యశి పత్నిగా నుర్వి యేలె 

వితత భాండా గారవి పులగోస్థాగార 

తలి విప్తవా_ససంగతిగ నిచ్చె 

అయుర్ద ఏ శాయుస్సుఖాయుర్షుఖుల దేవ 

వతి చూచి వెజుంగంద నుతులం బడసనె 

సుజనము చికుందభూ పాలసోదరత్వ 

మేరుమందరధ్భ తియళో మే దురక్వ 

సకలగుణరక్న భూషణసాగ రక్వ 

ధను నఘచ్యుతు. బురుకుత్చుం జను నుతింప 

మహి యెల్లయెడ చేలుమాం ధాతృనకుం బుట్టి 

యాందిగ ల్ఫేశ్వరుం డన(గం బర 



వలి 

వి 

వో 
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ద్రావ్యాణభ క్తిసంపన్న సొ జన్యత 
వి ప్రవశుం డన వినుతి కెశ్కె 

ఇరు వేలవర్ష ముల్ గుబుతుగా నొకదినం 

బాది గలయధ్వ రాళిం జ్దేసె 

ళ్ స్రీ అ 

ల్రిభువన్నప్రితిగ దివ్యకోదండు(డై 

బహుకోటిదనుజాల బల నుడంచె 

ఇప్రకటశ్నా క్రృవభంజన్నభైరవుందు 

పౌత్త తాయ క్రకొరవపౌరవుండు 
హర్షి తానేశజనవిను తారవుండు 

గౌరవోన్నతి నొప్పెం బురూరపుండు. 

పటుశ క్లిక్ "ర్యు లర్వది వేపు రాత్మ జుల్ 

వసిసేయ నిమ్షహీ భరము దాల్చే 

ఓక్కొక్క నుతుపేర నొక్కొక్కపట్రణం 

బిలయెల్డ 6 గల్చించె నలఘుమహిమ 

అన్ని పట్టణముల నఖలమహారత్న 

చయములు గల్ల రాజ్యంబు ణన 

పుక్త మోవాభ్రాంతి పొందక మర్యాద 

తొలణథిననుతుల నిల్ తొల దోశె 

శెప్ప నొప్పచె నిజఫౌ త్ చి కృఘోేర 

తమతపోలబ్ధగ౦'గాంబుతరళ సలిల 

వీచికానూనసో పొనవితతయా న 

నవనివాసత వైకుంఠనగరు సగరు, 

జ a వాహయవంశ ఛా ్రీ శాన్ధిచంద్రు (డై 

నియించి విశ్శభూచ జనియి౦ ప్రభూ శ్ర ముశె 

అచ్యుకమూ ర్తి దత్తా ల్రేయయోగీంద్రు 

చేశ జగబేఠ సీది వడనె శ్రర 
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ఏకప్వు నెన్న (డు "నెవ్వరు చెచ్చోటం 

దల(ప రాకుండంగ నిలిపె నాజ్ల 

ఏీడుదీవులయందు నెన్నూజు హయ మేధ 

యాగంబు లొనరించె నలఘుమహీమ 

గీ, అతులకరదీర్ధ సత్ర్వసవ్రబాహంం 
డహిగణాధిపఫణగణాయ త్తభూరి 

భూభరముం దాల్చి నవలీలం బొగడం దగి 

/ కా_ర్ధవీర్యార్టు గావ్వాయమైకలేంద్రు / 

సీ, ఒగిం జళుర్దశమహాయుగములు భువి దాల్చె 
సత్య వ్రతము హరిశ్చంద్ర విభుండు 

జం భారివరుణాదిసం భావితులలోన 

దమయంతి వరియించెం దనర నలుడు 

ఆదిగ శ్ళేశ్వరుం డైవిప్రదాసుండ్రై 

చరియించెం బురుకుక్సజన విభుండు 

స ది బ్రావ్గాణవా_స్తంబు భంజార మదియె ఫొ 

ఠారంబు. జేనెం బురూరవుండు 

ద జ ల! గీ సాగరము సేర్తి నిర్మించె సగరకృవతి 

కా _ర్తవీర్యుండు మహీ డక్కవ _ర్హనుండు 

వీరలార్డుపం దలపోయ విస్ణునిభులు 

చక్రవర్తులు నిక్యనిర్వక్ర్రయశులు, 

విరాటపర్యముః దొట్టి తుదముట్ట నాం ధథ్రభుహాభార 
'శమును రచించిన తిక్కనసోమయాజి క్రీతేడు పెద్దతం డ్రికుమా 
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రుడు, పదుమూండవ శో తాబ్దియందు వి కృమసీంవాపురమున 

రాజ్య మేలిన నునుమనీద్ధి రాజునొద్ధ సేనాని. 

శీ వీరవివాదంబు వేదని శాదంబు 

పాయక యేస్రొద్దు మో)యుచుండు 

భూసుర వ, వకరంబు సేసలు చల్లంగ? 

చాయ శెన్నియొ కుటుంబములు బ్రదుకు 

బ్రావాణావళికి ఛారలుపోసీనజలంబు 

సరశంబు ముంగిట జాలువాటు 

రిపుల కొసయణిన వతి కలపు త్రీ కలను 

బాయక కరణముల్ వాయుచుందు 
వే U 

గీ, మానఘనుం డై.నలిక్కనమం, త్రీయింట 

మదనసము' డై నతిక్కనమం త్రియింట 

మహిశయశు. డైనతిక్కునవం త్రియింట 

మంతి (త్రీమణియైనతిక్కనమం త్రి తియింట, 

మనుమసిద్ధిరాజునకును నెజిగడ్డ పాటి యేలిక యగుకాటను 
రాజునకును జరిగిససం గ్రామమున సీధన్యచరి త్రు (డు కీ ర్తి శేషం 
జ. పుళ్ళరియిచ్చు నొడంబడికవై 6 గాటమ రాజుతనపసుల 

మనుమసీద్దిగాజు మేంత బీళ్ల లో మేఫుకొని యక్కడం దనకోడె 
దూడలలో నేదో నష్టము సంభవించిన దన్న కారణమునం బుల్లరి 
నెగంగెప్రను, దాని వై మనుమసిద్దిరాజు పసులంబోనీయండయ్యె, 

పరస్పరయుద్గమున కిది కారణము, ఈయుద్ధచరి త్ర ము * కాటమ 

రాజుకథి యనువేర గ' గృంథరూపమున చేలసినదే, మనుమసనీది 

పక్షమున గొంత నేనటోఖడ్దతిక గన కాటనురాజు నేన నెదుర్కొ 
ని కొంత పోరాడి తన బలము చెల్లాచెదరుకాంగా నిలువరాక 

తిరిగి యింటికి వచ్చెను, నాండు స్నానము చేయంబోంగా స్త్రీలు 
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జలకమాదు మజుంగుప పట్టున భార్య నులకమంచ మడ్డు నేనీ వస 

ఫుటుండ దాని వైనుంచి  సీళ్ళబించెం దెచ్చి వెస్టెనంట! ఇది యే 
మని వ్థిసనపడి యడుగ.... 

క, పగటికు చెన్ని చ్చినచో 

నగశే నిను మగకనగంపు నాయకు లెందుక్ 

ముగు రా౭దువార 'మైలిమి 

చీటికి జలక మాడ వచ్చినచోటన్ 2 

అని యవమానకరముగా నై తము పల్కెెనంట! త ర్యాతం 

దల్లీ యన్నములో వితీగినపాలుపో నెను, తిక్కన తేల్లీ నిది యేమని 
యడిగెను. తల్లి “నాయనా! నీవు పోయినచోటిశే వసులును మేం 

తకుం బోయెను. ఆవియును విటీగి పచక్ పాలును విటీగాను” 
అనెనంట ! 

క అసదృ్భశ ముగ నరివీరుల 

మసిపుచ్చక విజిగివచ్చుమగ వందకి, యక్ 
గసవుక మేయంగం బోయిన 

పనులుక్  విజిగినవి తిక్క! పాలుక్ విటీ7న్, 

అంతట నన్నము విడిచి లేచి యుద్ధసన్న ర్లు వై పోయి 
పగజి నెదుర్కొని వీరస్వర్లము నందినట్లు నాంటికవుల వర్ల నము, 

చ, వదటున వాజీరాహుతులవై దుమిశీంచుచు. దిక్కు. జార్చినక 

'బెదరి పరిభమించి కడు బిమ్మిట వీరులు భీత చిత్తు శై 

యచియిదె వాలు వాల్మి అంగు లల్ల వె యల్లచె యానండం చనకొ 

గొదుకక యాళింజేనె కిపుకోటుల కందటి కన్నిరూపుశై , 

ఉ చిక్కక మన సిద్ధినిభుచే మును గొన్నబుణంబు దీశ్చి మా 

లిక్క_నమం లి, సోమశిల చేవరసాశ్నీగల భెన పాకీ గా 
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ఇెక్కినవాజి సాకీగ నహి న్నుతి శెక్కినకీ ర్రిసామీగా 
గ్రుశ్ళక మారుకొన్నరణకూరులు సాథీగం గొండసాక్షీగన్, 

జరణరంగమున మోహరంబులం బొడగని 

పొణ౦ంబు వాసినపందగజమ ! 

విజయాధిపుని దాడి వెనుకొని తగులంగ 

చెసదప్సీ పాణినదిగ్గజంబ ! 

వేర జాలక లిర్డి వేమడ మళ్ళించి 

మంచాన కందనీనుదగజంబ ! 

బెనుతుల్లిచెలువులోం బిరుదు లన్నియు రొంపిం 

(్రంగ 0c ద్రొక్కినకుంజరంబ ! 

* చేడు మొదలుగాల చెల్టూరివీథీభోం 

లా 

బొగడుతనము సేయుమగలకలలు 

వూరిగజచి తిక్క ! భూకమై సోంకుము 

యూరివారిసోంయ గారు సేసి, 

* పొఠాంతరము. 

విజయాధిపునిదొడి వెనువెంట దగిలిన( 

' బ్రాణముల్. దాచిన వందగజమ ! ' 

"పెనుజక్రైపట్టైలో బిరుదు లన్నియు వైచి 

పరుగెత్తి వచ్చినపారుంబోత ! 

దురములోం జావక దొొరలెల్ల వాసియింప 

మంచాన శొరిగిన కొంచెకాండ 

చతురంగబలముతో సమరంబు చేయక 

మానంబు విడచిన మందబుద్ధి 

యనుచు నార్వేలవారు ని న్న పవాసింప 

ధరణి నెల్టూరిలో నెట్టు తిరగం గలవు |! 

'వైరలను గెల్చి నత్కీలర్డి వరలు మయ్య ! 
మం్రికలహేళి, తిక్కనానమాత్యమొళి కి 
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సి శై ర్యంబు సనీచ్పేనం దగిలి యుండుటం జేసీ 

చలియించి మందరాచలము తిర 

గాంభీర్య మెల్ల నీకడన యుండుట: చేసి 

శాకుక్ట్సు చే వార్థ కట్టువడియె 

జయలత్షీ సీయురస్థ నలిన యుండుటం జేసీ 
వారి పోయి బలి దాన వముడుగుకొనియిుం 

అఆశారమెల్ల నీయంద యుండుటంశేసి 

మరుండు చిచ్చున6 బడి మడిసీ చనియె 

గ్ దిక్క.దండనాశ ! చే వేం ధ్రపురికి సీ 

వరుగు జెణీశి నగము తిరుగు టుడుగు 

నటి శట్టువిడుచు నచ్యుతుకొద మాను 
థి 

నరుడు మరల గలుగు మగలరాజ! 

ఫీ నందిని బుత్తెంచె నిందుశేఖరుందు నీ 
వన్న ! యే తెమ్తు తార్మాద్రి కడకు 

గరుడినిం బుల్తెంచె నరహరి రావయ్య 

వడి సిద్ధతిక్క ! కై వల్యమునకు 

వహాంసను బు'త్తెంచె నజుండు వీకడకు ను 
శ ఇ భయకులమిత్ర! రాబ్రహనభకు 

ఐరావతము. బంపె నమళేం ద్రం డిష్పుడు 
దివమున శే తెమ్లు తిక్కయోధ ! 

శీ, యనును వేబువేజ నరితోం బిలువంగ 

వారు వీరుం గూడ వచ్చి వచ్చి 

దివ్య యోగి మైనతిక్కనామాక్యుండు 

సూర్యమండలం ను సొచ్చి చనియె, 

ఉం వెన్నిలలేనిర్మా త్రియు రవి ప్రభ లేనిదినంబు సీరులే 

కున్న సరోవరంబు కడు నొప్పగుదీవను లేనియిలు "నె 
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చిన్న (దనంబు నొంబె మనన్ని కృతుసీంవాపురంటు చూడగా 

'బున్నమచంద్రు బోలు మనపోలమతిక్కంయు లేమి నక్కటా ! 

ఈగిక్క_న రణనివాతుం డయినపిదప వేములవాడభీకుకవి 
'యాతనియింటి కేగి యాతనిభార్యను “ డీరసుమంగలీథవ ” 
యని యాశీర్వదించెనట ! ఆమె భర్తవియోగవ్వార్హ తెలివీ 
శ్లోకింపంగా నాతడు 

'శ, గుణములనిధాన మగువమున 

రణలిక్కన కాం గశళేబరంబును శిరముక్ 

గణంశ మెయిం గలయ బ్రదుకును 

ణు తౌఖిలవైై రిమకుటభాసీతవదుం డై . 

అని పద్యము చెప్పి రణతిక్కన నుజ్జీవింప: జేనెనంట! 9దికట్టుకత. 
రణతిక్కననుగూర్చి చెప్పండి నపద్య మిదియొక టి-= 

'ఉ, ఏమికపంబు చేసి పరమేశ్వరు 'ేమిటం బూజచేసీరో 

రామునితల్లియుం బరశ్స్రరామునితల్లియు ఫీముకల్లి యు 

గామునికన్న తల్లి యును గంజదళొతుననుంగు(దల్లి యుక 

శ్రీనుహిరవ్ర కాపు డగుసిద్ధన తిక్కనకన్న కల్లి యుకె 

ఉచ, శ్రీ యలరార శత్రు వుల జేందితి వార్యులు మంత్రి, పర్యు లా 

శ్వీలఘనుల్ నుతించి రల వేల్చుదొరల్ ముదమంది 'మెచ్చిరో 

లాలికళార్య ధైర్య జయలక్ష్మీ ప్రియంబున ని న్వరించె నీ 

లీలలు హోెన్సె. న. ! యిణ నిల్సి యాడునూ |! 
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*నెల్లూరుపాంతమునంగల పట్టు పురాయిగ్రామానకు6 

దూప్పభాగమునం బినాకినీనదీతీరమునం దిక్క_నపా 'డేనుస్థలము 
గలదు, ఆస్టలమందు గుజ్జముమి/ద రౌతును జెక్కినశిల 

యొకటి 'నేంటికిని గలదు. అది తిక్కన ప్రతిను యని స్థలజ్ఞులు 
చెప్పుదురు, 

అధి నెల్లూరు త 

స్ట ధీరుండై ధరయేశిం దిరకాళ చేవుండు 

తిక నాయకు డేతెం చేజ మెనసంగ 

మన్న నిద్ధన యేళె మహిమతో దీపించి 
దాదిశాగన యేళె ధర్మ రీతి 

వునుగండగో పాలమనుజాధిపతి యేలె 

స్వర్ణ చేఫుం డలి ప్రభగ చలే 

గోపినాధుం డేలె గుణపయోరాళియై 
రమణతో శ రంగరమణుం డేశె 

శీ, లెక్కనయు మజీయొకకొన్ని దినము 'లేలె 
జీలె మాతం డ్రి, మర్యాద లెల్లం గలుగ 

గడశ నీవేలి కందజకంటె మించి 

fen ( శరధ్ధిగంభీర ! సంగమక్షైత లేంద్ర! 

సీ, పాలించు శేవీట బ హాదివం ద్యుండు 
\J-¢ 

లీల మూలసౌనలింగగురుండు 

డీపించు చేవీట చేవాలయంబులు 

ఛావళ్యనవసుధాధాతము లయి 

* ఈవిషయము ప్రాచ్యలిఖికపు _స్టకభాండాగారమందలి బారి క్రకనంపు 

టములం దున్న ది, 



. 

లా 

వ్ 

చ్లా 

నెల్లూరు 

ప్రవహించు జీవీట బ (బ్ర,వోండకర్సరం 

భే మిన్నులంముట్ట నున్న వెన్న 
వెలు వందు నేనీటం జిరకాలజీవన 

స్వర్ణాల చెజువు సంపూర్ణ మగుచు 

పజలకును మన్కి. సకలసంపదల కున్కి 

భోగములపీడు సురవతిఫురికి నీడు 

నమికలటెంకి వైరులం జిన్సుకొంకి 

భాగ్యనికరంబు నెల్లూరుపట్టణంబు, 

వీవట్టణంబున నెన్నంగ మున్నూట 

యజువది దేవాలయంబు లుండు 

ఏపట్లణంబున రూపింప నన్నియు 
ట్ 

నీశేగుచాపు లిం పొారుచుండు 

వీపట్టణంబున చెల్ల మాన పులు ది, 

శస్టిగాంచిరి చెజిజాణ లనల 

ఏవట్టణంబున చేళాలమును బెన్న 

కాల్వల చేత ముక్కాలు బండు 

శివునిక్ళపం బుట్టె వేమాలసెట్లిదావి 
9 టు 

వరంగ జగ మెల్ఫ నెటుంగ చేపట్టణమున 

నట్టిపట్టణ మిలను సౌఖ్యముల కునికి 

వటనందగు నెలూరువటణంబు, 
ళం య లు 

చరియించిలిని గాని జగము మూలస్థాన 

పర మేశ్వరునివంటిభ శ్రవరదు 

విహరి౦చితిని గాని వివిధభూములు * పల్లి 

కండ నాథుని వంటికూర్చు వేల్పు 

గ్ పల్టికొండ నాథుండు, శయనించికస్వామి, రంగ శాథు(డు. 
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పరికించిలిని గాని బవుచేళశము లనంత. 

పద్మ నాభునివంటిభవ్యమూ ర్తి 

వీక్షీంచిలిని గాని విశ్వ మంతయు. 'బెన్న 
నదివంటిదివ్యపుణ్య స, వం తి. 

గి. ఆరిగితిని గాని దేశ చేశాంతరముల 
వేదగరివంటి పాపనో ర్వీధరంబు 

గాన మిన్ని విశేషమఃల్ గలిగి ధరం బ్ర 

సిద్ధి క క్కెం 'ద్రిన్ని కృవసీంవాపురము, 

సీ, ఆవట్టణంబున నమరంగ6 ధూర్చున 
మాకందచందనమహి తవనము. 

ఆనగరంబున కటు దజీణంబునం 

జెలువారు వేమాలనెట్టిబావి 

ఆయూరివడమట నంభోజరాళి చేం 

ర్రాకటం చైనకటాక మమరు 

ఒ స్పారనవ్వీటియు త్తరదిక్కున 

మున్నీటి శెదవైన పెన్న దనరు !' 

గీ, కలిమి నారాజధాని మార్గంబు "నెన్న 
బహుళ గంధర్వ సీం ధురబంధురంబు 

రశతనపుంబొమ్ల లవ్వురిరమణు లన6గ 

వినుతి కెక్కె_ను నెల్లూరి విభపమహిమ. 

శా, మళ్లైల్ మొల్లలు సేమమా? శుభములా మాకందముల్ జాజులున్ ? 
'మొల్లం చారక యుండునా ! సుదతులున్ మోదంబు వాటీంకురా 1! 
విల్లుం గోలయు (యేమరూఢమరునా 1) వేమాలనూ యున్న దౌ 

చాల్లూరక” ! బెదమసోమవీథిన కదా నీరాక డ్రైవాత్ళకా ! 



=ఇకెట్టీ రెడ్డిరాజులు ఫ్ర 

కాకతీయులయొద్ధం దోలుత దండనాథులుగానుండి తత్సా 

మాజ్యము సన్నగిల్లినతర్య్వాతం బద్మనాయకులవలెనే వీరును 
స్వతం త్రరాజులైరి, తొలుత వీరిరాజథాని యద్ధంకి, తర్యాతం 
గొండవీడు, రాజము హేంద్ర)వరము, కందుకూరు, వీరు మవ 

దాతలు. పదుమూండవళ లౌబ్దినుండి వీరిపొలనము పెంపొందెను, 

నూజుసంవత్సరములకంక వీరిరాజ్యను మవోచ్చ్రయమున 

లేదు, వెల్లోటివెలమురాజులును, ఒడ్జెరాజులును ఏ్రిఎలోక్రువులె 

యీ రాజ్య మంతరింపం జేసీరి ఈ రెడ్ల పరిపాలన కృమమునుగూర్చి 

యో క్రి ందిసీసపదర్థిము వాడుకలో గలదు, శాసనముల(బట్టి పరి 
శీలించిన నిది మిక్కిలి యక్రమ మగుచున్నది, 

ఫీ పోలయ వేమన్న పొలంపారం బండ్రైండు 

వశ్సరంబులు గాచె వసుధయెల్ల 

అటవెన్య- ముప్పది యనపోత వేమన్న 
వన్నెవానీకి నెక్కి వనుధ యేళి 

ధర్యార్తుం డన వేమధరణీకళ తుండు 

పదియు చేనిట భూమిపదిలపటీచె 

పజల కుబ్బసముగం బదు నాలు గేండులు 

కొమరగి రేలెను సమయుదా(శక 

గీ, ఏలె గోవమటివేమన యిరువడేడు 

రాచవేనున్న వాల్లు వర్ష ములు సా 

మించి కట్టిరి గృవారాజు మేడ కొండ 

వీట నూరేండ్లు ఇడ్డు భూవిదికయశులు, 

=కకాశక్రష్రాల 
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“అథ అన వేమన్ఫపాలుడు థతా- 

శ్ర కవిళాకన్యకు నలుగుప 

కవి జనకుండు భట్టు దాది గణుతింవం గా 

నవరసరసికుండె పెరిమిటి 

'యవివేకియె తోడంబుట్టు వన వేమన్ఫపా ! 

క, కొంచెప్రజగములలోవల 

నంచికముగ నీదుకీ రి యన వేమనృపా ! 

మించెను గరి ముకురంబున. 

బంచాతరిలోన శివుడు బలసీన భంగి. 

గీ పందికొ మెక్కి 'వెనుపాముపడగ లెక్కిం 
మేటిశా మేటిపీ "వెక్కి మెట్ట లెక్క 
వినీవి వేసారి యన 'వేమవిభుని6 జేరి 

రాణివాసంబుగతి మించె రత్నగర్భ, 

క, రాకున్న6 బిలువం డేనియు 
రాకకు ముద మంది చేర రమనం జే[౯ 
అయిన్న నీయండేనియు 

నాకొలు పటు కాల్చ్పవలయం నన వేమన్ఫపా ! 

శ్లో, ఆనవేమమహీపాల స్వ స్త్యస్తు కవ బావావే, 
అవా వే రిపు పోర్టండ చంద్రమండలరావా వే | 

ఈన్లోకము నన వేమనృపాలునివై నొకకవిచెప్పంగా సంత 
సీంచి రాజు మూండు వేలు పారితోషిక మొసయొనంట, కవి నేను 
నాల్పు'వేలు (వే అను నతరములు) ఒసంగిన మీరు మూండువే 

లిచ్చెదరా యనెను, రాజు నాల్లువేం లొసంగితి ననెను, కని 



కోమటి వేమన 88 

మేమొసంగినదే తిరిగి మాకొసంగి పంపెదరా యనెను, రా 
జయిదు వేలు కొమనెను, కవి (ఆ శ్వేలని యోగి కులమును 

గుంచించెదరా యనెను. రాజు ఆజువే లిచ్చితి ననెను, కవి 
నేను పుట్టువుళోడనే యాశ్యేలవాండ ననెను. రాజు చాకు 
ర్యమునకు మెచ్చియేడు వేలు కొనుమునెను. కవి సంఖ్యమంచిడి 
కాదనెను, రా జెనిమది వేలిచ్చి పుచ్చెను, 

7 +4ఈా 

x + వెలయాలు ళిశువు నల్టుండు 

నిలయేలిక యాచకుండు చేగురు ధరలో 

గలిమియు 'లేమియం6 దలంపరు 

కలియుంగమునం గీ_ర్థికాను ! కాటయవేమా ! 

6 కోమటి వేనున $ఆ- 

ఈతని యాస్థానమున శ్రీనాథకవిసార్యభౌముండు విద్యాధి 
శారి, ఈ వేమన అమరుళతక వ్యాఖ్యాత; వేనముభూపాలచరిత 

సాహిత్య చిం కాము ణ్యాదికృతు లకు నాయకు(దు, 

క, ఈలేడుబజగము లన టె 

న్నా రెడు వదునాల్లస్తడ్డ ననిశము జెక్కుల్ 

సారించి పొదుగుచున్నది 

కోరిక నీకీ రివాంసి కోమటి వేనూ ? 

న్స శ్యాశ్రవరాజవృతుమ్ములం బడమొత్తి 

దుళ్ళగ్రుపురముల దుక్కిదున్ని 
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శెనటివిరోధులళ వ ఫ్య మ 

వైరకాంళా బేత్రవర్ష ౦బు గురిపీంచి 

పగతులర ములు వంట వేసీ 

గీ పదరునుస్నీలగుంపులమొదలు గోసి 

యెసంగ నూర్చించి తూళ్ని త్తి యేకరాళి 

ఖలను గావించె నీక త్తికాంప్రుంగుజ్జం 

డతులబలభీమ ! శ్రీ కోనుటన్న వేమ ! 

ఈకోమటి వేమా రెడ్డియాస్థానమున మామిడినీంగనాదులు 

మంత్రులు, తుగగారానున యనుమం త్రి దొుష్టుండట ! ఒకకవి. 

వాని. బేర్కొ నె, 

భూమిం ప్రినీద్ధంబు కల్పభూ జము చేతక్ 

చామున్న పగిది దురగా 

రాముం డున్నాండు చేరరా చెవ్వరికిక, 

Wee Cyne 

6 సాళువగుండ నరనీంవారాయలు $జ- 

ప్రౌఢ దేవరాయలయనంతర మోా(తడు కర్గాటరాజ్యమా 

శ్రమించుకొని పరిపాలిం చెను శ్రీ +శ,1430స్రాంతములం దీరాజు' 

రత్నము కలండు, డిండిమభట్టారకుం డనుసంస్కృతకవి యీతని 

దిగ్విజయాదిక మును వర్ల ంచుచు సాళ్యాభ్యుదయనునుపదునాల్లు 

సర్గ్షముల మవాశకావ్యమును రచించెను, వీలలనుణి పీనవీరళ ద 
ణు అ Ww; 



నవరత్నములు శి. 

కవి యీతని కంకితముగా జై మినిభారతము రచియిం చెను, ఈత . 

నివేర “నవరత్న” పద్యములును “సప్తాంగపద్ధతి” పద్యములును.. 
రచింప బడినవి, వీనికి గ_ర్హ పినవీరభద్రుడు కాందగును, 

9 నవరత్న ములు te 

సీ, దినదినంబును చెల్లదివిజులం బోషించుః 

వై రవబంధు: డేళార్య కాంత ! 
అప్పటప్పటికి లోకాంధ కారము మాన్ను 

నినుం 'జేమిలాభంబు నిచ్చగించి 1 

సచరాచరం బైనజగతియెల్ల భరించు 

ఫణివతి యఫలప్రా క్రీ వీం బూచి! 

ఆదనున వర్షించి యఖిలజీవులం రోడ 

జలధరం బే ప్రయోజనము నోళి 1 

శీ, వరహితం బాత్మహిశ మని వరము 

లన్యు క దే తా రొసవడరు 

సకలభాగ్యోదయ కఠారిసాళువాంక ! 

గుం డభూ పాలన రసింహమండ లేంద్ర, ద! 

సీ, ఆశారసంపద ననుకరిం చినవిద్య 
విధ్యకు దో డ్రై న వినయగుణము 

వినయగర్భిత మైనవి క్షమారంభంబు 
వక్ష మార్టిక మైననిభవగుణము 

విభవానుగుణ 'మైనవితరణశోచ్వే షంబు 

వితరణోపేఠ మై వెలయు వ్రీయము 

వ్రీయవచోనిరతమై పెంపొందు సత్క్భృతి 

సక్క్బ్బృతిం జేగొన్నచారుకీర్తి 



-త్రి6 చాటుపద ఫ్టమణి మంజరి 

గీ ఇూరుకీ రికి చెల 'వైనపౌరువషంబు 

పౌరుమంబున వర్షించు భఛాగ్యభూమి 

భూమి పాలించునృసతికి భూవణములు 

గుండభూ పాలునరసించామండ లేం ద్ర, | 

ఫీ సర్వజ్ఞ డగుమం శ్రి, సవదరిం చిన రొజు 

కార్య ఖడ్గముల క్రమ మెజుంగు 

కార్య ఖడ్డముల క్రమ మెణీంగినరాజుూ 

బహువిధంబుల మూలబలము గూర్చు 

బహువిధంబుల మూలబలము( గూర్చినరాజు 

శశ్రుల నపలీల సంవారించు 

శతుల నవలీల సంవారించినరాజు 
సో 

ధరణి యేశాతవత్రముగ చేలు 

గీ కావున మవోవ్రభానారృగణ్యుబుద్ధి 

యధిపుసామ్రా జ్యమునకు సర్వాంగ రత 

రాయమలవరగండ ! వీరషప్రచండ 

గుండభూ పాలు నరసీంచామండ లేం చ | 

ల ఇ సంగీతధర్థ 0బు సాహిత్యధర్మ్మ ౦బు 

'తెలియ'ేర్చుట ప్రజ్ఞ గలఫలంను 

విఠరణప్రాఢియు వినయనంరూఢియం6 

ఎచైకొంట సంపద గలఫలంబు 

కుజనళిత్ష ణమును నుజనరత్ణమును 

గ ల్డుట నిజళ క్రీగలఫలంబు 

x క్షి క్రావాణధ _క్రీయిం6 బరహికశ_క్షియుం6 

ఇణవింపు విధవంబుగలఫలం౦బు 

షే బట్టు విఫ్రుండు విద్యార్థి పరణ దాత 

కిదియ లతణ మెన్నంగ జెలమి నెపుడు 



-" నవర త్నేములు 87 

సాభవత్షోణిపతి వంశజలధిచంద్ర, ! 
గుండభూ పాలునరసీంహ మం డ లేంధ్ర, | 

సీ బంగారునకు సౌరభము జనిం చినయట్లు 

కులజు6 డు త్తమగుణకలితుం డేని 

కస్తూరి నికరంపుం గాంలిం జెందినయటు 
అటే టు 

లం త్త మో్తముండు శ్రీనొంచె జీని 

భావిందం జేజకునం బండు పండినయట్లు 

చెజదాక ప్రియవచోనిరతుండేలి 
ఆలరుగందపుమ్రాన నలరు ఫూచినయట్లు 

$ మంతునకు. గీరి చెందచేని 
UU అధీ 

| (| భవ్యగుణసాంద్ర! సకలవై భవసుశేంద! 

సవాజదానశిభీంద! భాషాఫణీంద్ర! 
_ సానవషోణివతివంశజలథిచం ద్ర! 
గుం డభూపొలునరసింవామండ లేం ద్ర! 

వ్ 

సీ వావ్యోళిచో మ శ్తవారణసూకరా 
శ్వములం గన్దొనుచోట సాముచోట 

ఆరించెడిచోట నావధంబుల చోట 

నిద వోయెడిచోట చనెలకచోట 

వెంట వెళ్ళిడిచోట విందుఖెస్పినచోట 

నాటపాటల వేడ్క నలపచోట 

వైద్యుటే... ...నిజకటం చై నట్టి 
తెరువున ననిమొనళ్ దీద్చచోట 

చైపఠస్తాన'వై ఛభవకతులచోటం 

గ్ త్రవారల? గాన్సించుకొ జిడుచోట 

నార్మ రత యేనమజకుండునరండె రాజు 

గుండభూ పా లంనరసింహ నుండళేం ద్ర! 

వో 



స్రీ 

గ 

న్ట్రీ 

శ 

‘సీ, 

-88 చాటుపద్యమ ణిముంజరి 

చ్రీయముతో నిజమార్భ పితృభక్తి యొనరించు 
ధ ర్థాత్యలకు వేజె దైవ "మేల! 

మమళ మై నర్వభూతములందు దయగ ల్లు 

ధన్యులకును వేజె కేషము లేల! 

సరససత్క వి కావ్య సరణివినోదించు 

నలిపుణ్యులకు వేణె యమృత మేల? 

సతతంబు సర్యభాహానిష్ట వదలని 

కృఠకృత్యులకు వేజె క్రతువు లేల? 

'పా,ణవద మెనలలి తౌంగిం బాయకుండు 

పురుషులకు చేజె దేవేందృపురమదేల 

రాయచవా క్రమల్ల ధరావరావా! 

గుండభూ పాలునరసింవామండలేం ద! 

ధనికుల గావింపందగదు సోదర్యుల 

బడవాలం6 జేయ? జొప్పడదు కుటిలు 

తగదు దుగ్షాధిపత్యము జ్జాతి కొనయగంగ 

ధనము కావలి బెట్టందగదు ఖలంని 

జీశాధికారింగాం ద్రిషు నొప్పదు కూరల 

జనపు (ప్మ్యమాదంబు సావాసునకు 

శాదు ఫీరుం దలారికము వతిష్టింపంగం 

గీడు వంచకుని వాకిటను నిల్బ 

న ననుమాన మగువాని నమ్హందగ దు 

నమియండిన చోట చణంబు గనిన 

ఇ,గామునకుం దగంజేయంగ వలెం జికిత్సం 

గుండభూ'పాలునరసింవామండ లేంద్ర,! 

మం కాధిపునితోడ మర్మ జ్జారో రాజ 

హితునితోడను ని గృహింపజనదు 



సప్తాంగపద్గతి 39 

ఆలిమదాంధునితోడ నంగనాస మతో c 

జెడుగుతోం దనయాత్త చెప్ప(దగదు 
నిందితుతో. బరనిం దాభిలాషితో. 

హ్రరకర్తునితోడం సూడం జనదు 
రాజవిద్వేషితో భూజన ద్రోసాతో 

పంచకుతోం బొత్తు వలదు సేయ 
గీ వరంగ నీరీతిం జజియించునరవరునకు 

నూర శెవ్వారు మారుల్రైవై రులగుచు 

నడచి'ేని యవళ్యంబు చెడక పోరు 

గుండ భూ పాలునరసించా మండ లేంద్ర,! 

సప్తాంగపద్ధతియను వేరివద్యము 'లేడును 'జేకటినని కావు, 

చేకుజీనమట్టున కుదావారింపః బడుచున్న వి, 

జానా 

9 కోబవద్దెల Se. 

కీ ఉ త్తమకలజు( డై యుద్యోగ శీలుండై 

భామషలలిపు లెల్బం బరికళించి 

వాక్సటుర్వము గల్లి వ్యసనము మాని య 

ర్థము గూర్చ దత్తు(డై శ్రమము చెలిసీ 

వృజలకు జల్లనై బలముల బోషించి 

సుళ్ళతియై శూరు(డ్రె శుద్ధి మెజసి 

రాజదోవములు భూరమణు6 బొందంగనీక 

పరమర్శ్మ భేఏయై వెర వెలీంగి 

గీ గ్య _ప్రమం శత్రుం డై కళలు డై కొలు. వెలీంగి 

చారచత్తుం డ్రై జేళవిఛార మరయు 
నట్టినన్మం త్రి, గలిగనయతండు రాజు 
గుండభూ పాలంనరసింామండ లే ద్ర! 



40 బాటువద క్? 

గి తనభుజార్టిత మైనయర్గంబు చెచ్చి 

యాయ 'మెలీింగి_ వయించుచు ననుదినంబు 

నరసి భండార 'మొడంగూర్చునతండు రాజూ 

గుం డభూ పాలు నరసింహమండ లేంద్ర, 

= వెట్టి రాష్ట్ర వద్ధతి 6జా- 

స్రీ వర్ష్యాశ్రమంబుల వరుస దప్పంగనీక 
జారచోశరాదులాపీ రడంచి 

ేవభూ దేవ తాస్థితులం పాలించుచు 
నల్పువిన్నవమెన నాదరించి 

ఆబలుని బలవంతు లడరి త్రో వలనీక 

వ్యవవారధర్మ్మముల్ తివిరి నడపి 

కొలంవువమన్నీలలోవలిపోరు లడంగించు 

గళ్ళ కూళ్ళకు నలబట్లు మాన్ని 

గీ, నిఖలదేశంబులను జక్క నిజగ వాంబు 

లరయువిధమున దివ్యాజ్ఞ లనువువణీచి 

యప మత్తుడై ధర యేలునతండు రాజు 

ఉండభూసొలునరసింవామండ లేంద! 

క్రీ తృణశకాస్ధజలసమృద్ధిని (బ్ర త. ౪ 
ప హా సమ్మగృంబుచేసి 

కోటి యాళ్వరి కొము క్రొ శత్రళంబు లగ డ్ర 

టక యం ళ ంబు “లనువువణిచి 
గారి) 
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థాన్యంబు లాదిగాం దగుసవరణ లెల్ల 

నొకటియు6 గొదవ లేకుండ నునిచి 
నీతిమార్లంబున 'నెనవై నదొరలను 

బలసి పొ ₹ములందు6 గొలువు ననిలివీ 

గీ నగరిశావలి సావధానముగ నునిచి : 

చోద్య మిది యొట్టివారి కభేద్య మనెడు 

నట్టు దుర్గంబులం దుండునత(డు రాజు 

గుండభూపాలు నరసీంవామండ లేం ద! 

బల పద్దతి గ 

సీ, చేదు సైకరువులు పెట్టక చేజేత 
ఠవణదప్పకయ జీకంబు లిచ్చి ? 

చేపవదొర లిచ్చుజీకంబు వచ్చుట 

రాకయుండుట విచారంబు చేసీ 

యగువల్తై తల... +++ *..త్మీననై నను 
గట్రకుండిన వారకముగ నిచ్చి 

రణరంగమున6 గానరా మెలంగినచోట 

నుచికంబు లొనంగుచు నువచరించి 

గీ స్రాశవారిని గొల్వాసపడనివారి 

... మూలబలముల మన్నీల మొనలకంటి 

నంగళంబుగ నేలినయతండు రాజు 

గుండభూసాలునరసింవానుండ లేం ద, | 

అహ్రిన్ట్-య్ట 

ఈతుపమ్కప్రభువు శైస్తవ సం, 1550 తరువాత 
నాంధ్ర దేళము న్యాక్రమించుకొ ని పరిపాలన 'మొనర్చినవా(డు, 
ఈతనివిజయముల నీచాటువు చాటుచున్న ది, 



Cy) చాటుపద్యనుణి ముంజరి 

ఉ. ధాటిగ జీంి యుద్దగిరి. దార్కొలని వేంకటరాజు: దోలి ముర 

గోటల లగ్గవట్టి వినుోొండయు బెల్ల ముకొండ తంగిడల్ 

పాటిమెయిక హరించి మణీ బల్మిని .కొనెం గొండవీనుం గ 

రాటకరాజధాని యిభరాముండు బాహుబలంబు మోజింగన్, 

ఈతన్నినేర “ఇభరాం పట్టణ”మని నేంటికిని బుర మొకటి 
కలదు, తురుష్కుం డై నను సీతం డాంధ్ర భావ మం దత్యం 

తాదరము కలవాడై యనేకాం ధ కవుల “హదరించి ధన మొ 

సంగి మిక్కి_లి విఖ్యాతి నెందెను. పొన్నిగంటి తెలగ నార్యు 

డనుకవి యయాతిచరిత్ర, మను నచ్చ లెల్లు ప్ర ప బంధమున్కు 

అద్దంకి గంగాధరకవి శేపతీసంవరణో పాఖానమను, నీతని 

స్రైవున రచించిరి. క వీళరులగోష్థి యం దీతనికిం గుతూవాలము 

మెండు. ఒకప్పుడు మల్కిభ రామ్ ప్రభువు తనయాస్థానముకుం 
చెమసాని తిమ్తూనాయని, అనంతపుపు వాండెయవ్వను, మట్ల 

ఆనంత రాజాను, బంగా రేచమునాయని వేర మల్లా రెడ్డిని, వారీ 

వారి కవీళ్యరులతోం బిలిపించి, వారినిం బొగడిన పాగ డృలుపని 

వింప నాయాకవీశ్యరులంగో రెనంట! ఆకవీశ్యరులు చదివినపాగ డ్త 

పద్యము OD 

ఉ, చాలు సుజాలు మాగడినిసంగడిరాజులు గొల్వరం డవో 
వోలహలో గ ఫాలదవా గాతునియంకటి ధాటి వాడు నొ 

యేలిక వేంకటా ద్రి ధరణీళునితిమ్తుండు చెమ్తసానిభూ 

పొలు(డు "హెచ్చు ధాత్రి గల పార్థివు లెల్హ్లరు లొచ్చు వానికిన్ 

ఉ, మట్టకరాండు బెట్టుణికి మన్నెకమారులసీమ ధూళిగాం 
గొట్టక మానండేకద యకుంఠికసింనాడలాటరాయ? డీ 
"ెట్టినదండుందీ(డు రణభీమ్తు:డు హండియయప్పళ "రికిక- 

+ - 

'బెట్టుండు వేగ దండములు బీంకము లేటికి శత్రు భూపరుల్! 



ఉ, కొద్దినిరొ(డు దిం డుణికి కోటలుకొచులు గొన్నశళూరుః డా 

గద్దణీగక్సి రాచప్రులి గండరచాలంండు మ ట్లనంతుం డే 
ప్రొద్దున వైరిభూభుజులపొంక''మడంవశె పుట్టి శాఃడు మా 

సెద్దణీ కాలు సాగ విడ బ్రేకటీ కుడిమన్నె భూపతుళ్ ! 

ఉ, బెప్కనం గొండతోం దగరు డీగొని తాణశినజోకగాక యీ 
బిక్క_పకీరుమ న్నె సరి బేసిదొరల్ "మొనలందు నిల్వనా ! 

నిక్కము బంగ రే చన్భప నీవు రణస్థలి "మోవారిం చినక 

బక్కున లోకముల్ పగిలి పొజ వె కూలవె దిగజంబులున్ 1౯ 

చ, బలరిపుభోగ ! కృష్ణ వర పొలుని పేరకు మారనుల్ణ ! మా 

కలితయశ ప్ర భావములు కన్లొనలే కలకట్టుమన్నెమూ 

కలు తేల లొల్జరో బిరుదుగద్దియముల్. చదివించుకొందు కౌ 

కొలంది యెజుంగచేర కలకుక్క_లు చుక్కల జూచి కూయ వే, 

3 గ ట్ ఎ పేరమల్లా రెడ్డిపాగ డ్రపం దక్కీన రాజూ ల్ఫైప నాగృవా 

ఛరికులై యుగ్ధసన్నద్ధు లయురట! అంతట మల్కిభరామ్ 
న (క ప్రభువుఈపొగ డృవలనం బొగడినవారికి న్యూనత యేర్పడును 
గాని మీ కేమియు: గొజి:తకల్లిదని చెప్పి వాని శాంతిపం 
జేనెనంట |! 

ఈతనివై6 జెప్పండిన చాటువులు; 

ఫీ నవ్వెనా సంగీత నాద భేదవిధిజ్ల 

ధీరాత్తులకుం బదినూటు లిచ్చు 

రమ్మనెనా సభా పొఢసత్కవివర 
జొలములకు6 బది వేలు నిచ్చు 

కూర్చుండు మనియెనా గురుతరశా త్త జ 

లత ణవిదులకు లత యిచు 
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సాచానురా యన్న సకలా శ్రి తానేక 
కోవిద్సలకు మెచ్చి కోటియి చ్చు 

బళిర ! చతుర బ్లి మేఖలాకలితధాల్రి, 

చక్రనిర్వక్ర, క్ర సాలనాచాటకీ లి 

రమస్థముక్తైశేత్ర త్ర es 

బారుకరమూ రి ! యిభరాముచక్రవ ర్తి! 

కర్ణాట కాథీ శుకంఠమాలికమింద6 

గురురాజుము త్యాలగ్ డుగుమో6ంద 

వింధ్య దేశాధీశు వెల్ల వల్వలమాంద 

గా శువజ్రాలగ జ్చెమోంద 

"పొం చాలభూమోశుపట్టుపల్డ మమోందం 

చాండ్యభూపతి వెండిబరణిమోంద 

బం గాళజన నాథు పాంచ జన్యముమో(ద 

గుకురేంద్రు ధవళగోళకముమోంద 

అడిపాడించు నటియించు నవఘళించు 

మెచ్చి కుప్పించుం గెరలించు మేబళించు 

సంతసంబున నీకీ ర్తి జలజ సత్ర, 

మానవో పే ౦ద్రః ! మండలేంద్ర, ద! 

* రాయిటు భ్ ! యేమి కవిరత్నమ ! a పీవి పద్యములళ్ ; 

వీయవనీశువై ? నృవకు లేళశ్వరుండౌ నిభరాముశాహి వై; 

నాయకపుణ్యమూ ర్డీ యత; డర్థులు వేడిన నిచ్చు; నిచ్చుశా 

కేయును శెండు వేలు పదివేలును లతలు! గోట్టు నిచ్చు; నౌ! 

కవిత్వము 'నేగ్చినవారికిం గాని మల్కిభరామ్ ప్రభువు 
సన్గూనము మెండుగా గావించుచుంజెడివాందు శా-డంట! ఒక 

పుడు కవిత(ము నేరని చతుప లిర్యురు “కరయుగమును” 



ముల్కి భ రామ్ క్ 

“*యరలవనుదనసో యను కందపద్థములను దలలు మార్చి 

మల్కిభరాము ప్రభువ్రన కన్వయించునట్లు చదివి పెద్దగా 
సమౌనింపంబడిరంట, 

క, కరయుగమును జరణంబులు 

నురము లలాటస్థలంబు నున్న తభుజముల్ 

సరి ధరణి మోపి మొక్కిరి 

నుణీనుణీ నీశశ్రు లెల్ల మల్కిభరామా ! 

క, యరలవమదనస యనుచును 

బరువడి నీయవ్ష రములు భయనయకతుల౯ా 

నిరతమును వ్రాయ నేర్చిరి | 
మణీమటీ నీఫుత్తు లెల్ల మల్కిభ రామా ! 

ఉ, ఏడు కులాద్రులెక్కి వెస నేడు పయోధులు దా(టి లీలమై 
చేడవు దీవులం దిరిగి యేడుగడక్ విహరించి కీర్తి యీ 

శేడు జగ ములక వెలయ చేచినమల్కి.భ రాముచంద్రు (డే 

యేడవచ క్స్ వర్తి పదుశేడవరాజు ధరాతలమ్మనక్- 8 

ఉం రాజును రాజూగాం డరండు రాహుముఖంబునం జిక్కె, వాహినీ 

రాజును రొజు గాం డతండు శామశరావాతిం దూళి జేవతా 

రాజును రాజుగా డశండు రావణసూలికి నోడె, నాజిలో 

రాజనరాజు మల్కి యిభరాముండె రాజుధరాఠలంబునక 

r 
శ, రొముండు దుక్కి-ముచ్చు, రఘురాముడు కో (తులరాజు, రేణుకా 

రాము(డు పోటుబంటు, పటురాగసమంచితు: డైనగోపీకా 

రాముడు 'వెల్ణీగొ ల్ల డీఃక రాష్ట్రములందు సమాను లేరయా 

రాములనెంచిచూడ నిభరామ మహీధప భవ్యవై. భవా 

చ, మలికిభరామభూప ! మహిమండల రొజకుల ప,దీవ ! నీ 
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జలలిపు లెండమావులు (646666) బూడిదపొల్లునీరుబు 

క్లలు వడగళ్ళు (=... శారదమేభజాలముల్ ! 

ఊ. రార విధాత ! యోరి వినరా! తగరా ! శలకొట్టమారి! ని 

స్ఫారఫులోభిరాజులను జంపక మల్కి భరామభూపరుక్ 

జారుయళోధను౯ సుగుణిం జంపీతి పర్థుల శేమి దిక్కురా 

చేరిక నింకరాజును సృజింపంగ నీకరమా వసుంధర? 

శ్రీ మెనూరి చిక్క దేవరాయలు oe 

ఈతండు పదునేడవళ తాబ్టియందు మైసూరు ప్ర భువై 

'వేంన్నిక గన్నవాండు, ఈతనివేర సంస్కృ తాం ధ్ర కర్భాట: 

ఫాషలలోం గొన్ని గ్రంథములు రచింపంిడినవి, 

సీ స్వష్త్రన్తు విశ్వవిశ్వంభ రాభరణై క 
దక్షదత్నీణభుజా స్తంభ ! నీకు 

విజయోస్తు నిర్వ కన్ని కృదు క్రమకళా 

పరిభూతవిద్విషత్సటల ! నీకు 

మహనీయతా స్తు సానుంకచూడారక్న 

. బిరదాంగదస్ఫారచరణ ! నీకు 

హరో=. స్తు కృథుశాళ్వ తైశ్వర్య భూర్ధుర్య 

సౌందర్యభుర్య తాళ్చర్య ! సీక్రు, 

గీ, వివిధవిభవోఒస్తు సర్కీరివిజితరజక 

ఆతారళాదారతారకాదారవార 

'వోరనీహారదివివదాహారరు చిర 

వార! 'మెనూరిచికదేవధీర ! నీకు, 
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పీ శ్రీమించు జడదారి చికిలి డెందపు టాట 
వట్టువాం డపరంజి పట్టువాండు 

తన భక్తులగువారి కప్పు లన్నియును మ 

న్నించువా6 డనుకంవ నించువాండు 

రలంచినం జాలుంబాతకము లన్నియు రాచు 

“చీవ్రవాం డరదంపుంబేరువాండు 

రేజచు లెన్బియులేక తానయై త్రైలోక్య 

మేలువాం డిందర మేలువాండు 

శీ రంగరమణ. డభంగసామ్రాజ్యలక్షీ 

నొనంగుం గాత నిజాంఘి/సారసమ దాళి 

పటలదరివీరమకుట్నాగ ఘటిక విజి 

రాజమణికిని జిక దేవగాజనుణికి. 

సీ, జంగమార్చనము భూహిాయనూణమవోభు 
జంగమార్చనము జేజాణ సేయు 

చారదర్శనము సజ్జన శుద్ధమగు శివా 

చారదగ్గనము నేసరసుం డెజుంగు 

చేవమాన్యములు' సంభావీతాభోన భూ 

దేవ మాన్యములు నేధీరుం డొసంయ 

రణవరా క్రమము దుర్ధిర ధరాధ్ధరవిదా 

రణవరా క్రమము చేశాజు గాంచు 

గీ, అశండు పొగడొందు నెందు నుద గ్రనిజభు 

కాగ ళాత్రన్మ హానుండల్యాగ ఖండి 

తాగ్ర్యవా గ్ర వాదుగ్ని గ్రృవారివోరి 

పొలనవివోరి చిక్కభూ పాలకొరి, 
సీ సిరి మించు,........ 

వజణపువాం డొకడు నీ యొజఫువాండు 
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కథకు బంగరువట్టు గరుల సింగిణి కోఫుం 

బజిప్రు వాడొక (డు నీయొజపువాండు 

కడలిరాయలకరంగముల చిందులు పొందు 

వజపఫువాం డెళండు నీయొజపువాండు, 

నునుంబూల రెండు నొండుగ జేయు విలువిద్య 

పజఫు వాం,డొకండు నీ యొజఫువాండు 

గీ వి శ్రమవిభూతి గానవాగ్విలసనముల 

నార! యాహవధీర!ీ సొవాసకుమార! 

కోవిదవిధేయ! వాగలుగగ్గోలురాయ! 

రాజదే వేం ద్ర ! చికచేవ రాజచందద్ర! 

సీ కడం వీరాధిపీరుండు వచ్చె నని పూరి 
గఅచువారును చారి మజుచువారు 

హాగలుగస్షోలురాయండు వచ్చె నని చెట్ల: 
దారువారును గట్ట శేరువారు 

గడిమ న్నెదొరలగండండు వచ్చె నని కూలి 

ఫౌరలునారలు జూలి నొరలువారు 

ఘోరాబజివిక్రమార్కుడు వచ్చె నని నీళ్ళు 

చొచ్చువారును గాళ్ళు చచ్చువారు 

గీ, నగుచుం దారెలగోల్ వాళావాళికి నళికి 

పణుచునిజబల మాళికిం బజపలేశ 

వజచె నిక్కేేరిలివ్వభూపవరుం. డయాశె 

రాజదేవేంద! శీ చేవరాయచం ద! 

సీ, దాసి ఢిల్లీకవాటములు వాటములయ్యొ 
సోలకొండకు. గొ _కళొలు బలిసె 

శగవిజాపురి నగ డలు పొగడ్తలు గాంచె 

గ టకార్షళములు మీక్కుటము లయ్యె 
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చ బలి కల్చరిగప వ్ర ములు దీ వ్ర ములయ్యె 

వాగజడా నుక్కుడా లతిశ యిళ్లై 

కొల్లూరు వలు దెటంగులఫిరంగులం బొల్చి 

బెడదకోటకు రస్తు బెడిద మయ్యె 

గీ చొర తోొల్బగడాన వణీమి తటీమి 

నిక్క_నిశ్కేరిశివ్వపనేని సరగ 

విబుగం బొడిచినయావార్త విన్ననాండె 

యావావో'పేంద! దేపరాయక్షీతీంద్ర! 

మ, కడిమిన్ మైసురిదేవరాయలకు రంగస్వామి వెన్నాసగా 
నడువన్ దండి నఖండచండిమపుఖం డాల్వ్యూని చాముండి యె 

శ్లెడలన్ దోడును నీడ యై నదడువంగా నిశ్కేరిలండీలవం 

గడపుం భా, పయి నిల్చి నంఠకుం డహంకారంబు దా నెట్టిదో. 

సీ, చూచినం జాలదా సుల్తాన్మహమ్లదు 
పొదుసాయెద దాకు నీదుబాకు 

ఎదిరిన( బాలదా యిక్కేరిశిప్పప 

చేని పాలిటిమి త్తి నీదుకత్తి 

కపసీనం జొలదా రెవణించురాయదు 

చేదారులకుమారి నీదుచూరి 

మలసినం జాలదా మథురతంజాఫురీ 

'నేశలవై దూరు నీదుబారు 

గ్ పరన్ఫవతు లెంత నీయంక దొరకు రాయ 

భీం ళాభూరికాహాళాఖిలమకర 

మర్తు బాంకుళదో చేజమహికబిరుద 
రాజదే వేంధ,! శ్రీ చేవరాయచం ద్ర | 

ఉం, మాజనుదొడివాండి కడిమిం గడి మించినదుండగీలం జేం 

'డేజముదాడి యొష!_రవడిన్ రవడిం డెడుకాకడింది అం 
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డాబగడంబు కవ్వడి కడంగెడు పెన్ జగడం బయాళి నీ 

"బేజులు చేవరాయనృపతీ! జగలీతఠరుణీపురందరా!, 

మ, కడిమిన్ మెసురి చేవరాయనుణి ఖర్జాఖిడ్డిచేం బోరుపా 

రిడినన్ డీకాని నిల్వ'లేక యిహిహీ యక. శివ్వప్ప ణా 

యఈండు దానూడనిం చాడెంగాక కళ్యాణాగ జాంబాగడా 

గడవై రాగడళశాగజాళవగడాఖానుల్ మదింగుందంోన్ . 

మహ స్రగ్ధర, గడినీమల్ చేవరాయా గ్ర ణింని బెగడుల్ గాంచు టేవింకవై. రా 
గడరాడాలొాహు రాం బాగడశవాగ డమ శ్రామవాల్లోలకొం డా 

గడఢిల్టీఖాహురా సాగరకలు బరగీఖానవర్లంబు కడా 

శ్కడమాత్కారం బటంచున్ గడగడ “డంకన్ గ ర్జ విన్నప్పు డెల్లన్. 

మ. కలకాలం బరియైన శివ్వవనుధా కాంతుండు శ్రీ న్ా 

యల శేపట్టుక చేదు తా గెలుచునో యానం ద్ర శారార్క మా 

జలణాత ప్రభవాభవాదిసురప్రూబల్ గాంచు గ రంగ రా 

యలు వేవట్టిన 'చేవరాయల కసాధ్యం బెద్దియుం గల్లునో ! 

మ. గడిసీమల్ బెగడ౯ విజాపురము వేగన్ గోలకొండన్ వాడా 
వాడి పుట్టక్ గటకంబు డంబుచెడి ద్రయ్యక్ బేంజితకంపూపురుల్ 

వడం కందన్ మథురక్ మవహాధయము పర్వ న్నీ బలం చాళికిన్ 

వెడలున్ శేకొనువార లేరి యింక నుర్విన్ దేవరాయా గ్ర ణీ! 

చ, గడగడ నన్యభూమి వడణశళ్. గడకన్నులం గెంపునింపు న 
న్లడదగడిరాజు లెల్ల నళుకందళుకన్ జిగివాలం6 బూని పో 

" రడవులరాలికోటు లరయన్ నెరయందపుందేజి నెక్కునీ 

పుడమిని చేవరాయన్ఫపప్రంగవుం డీఘను థాకయెట్టిదో! 

శా, కటున్ మటును మోజు నగలికలగల్ వటి యీరోడు కొ 
ట్ ట్ ౧ ౧ ట్ డే 

గ ట్రల్యం బల పట్టీ కట్టుకొని యక్కా రెడ్డి శేవట్టు గాం 

| బభ్రైన్ బట్టినమా తమా కరుణచేం చాలించి లాలించి చే 

బన్ భారా చికు చీచదగణీపాంంంంగూ పాభూణంగో? 
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'మ, భరణీఛక శ్రమవ్య్రవిక్రమమువేశక్ చేని సాధించి భూ 
సురులం బ్రోవపె పుట్టినాండ నిచె యంచున్ వామ పాదంబునం 

బికదుంబెరడెము చెద్దిశా(డవ(ట యుంలే మము బోషింప నీ 

కరుబే మైనరి జేవరాయనృవచంద్రా ! సాంద్ర, రేజోనిధీ. 

ము, శ్రీ రంవ్రైళవివారి శారి భువన షేమంకర ప్రాభవో 

చోరస్యారకృ పాకటాతమ ల చేక న్విశ్వపశ్వంభరా 

ఛారంధ ర్యకళావిశేషవిలనద్భావోర్ష ళం డైనమై 

సూరి శ్రీ చికదేవరాయలకు నిచ్చున్ కాళ్ళ రైక్వర్యమల్ 

సీ, పరు విరాట వరాట కరవాటన్ఫవజూట 
కటకిరీటముల పెం దాంశకితాంి 

చోళ నేపాళ పాంచాల భూసాలని 

స్యాలఫాలముల_పై' వ్రాలి వ్రాలి 

యంగ గోళ కళింగ పంగ బంగాళరా 

డు త్తమాంగముల_పై నుజీకి యుఅీకి 

కుకుర కాళ కరూళ కోసఒమధీశ 
మాంసలాం సముల_వై మలసీమలసీ 

గి, యొవ్వనిభుజానీ జయల శ్రీ చెసగియుండు 

నతడు ఫౌగడొొందు చెందును ననమసమర 

విస్టమరచమూసమూవా సాహసధురాప 

రాళికనతారి చిక దేపరాయకెరి. 

సీ కడణివై రాగడాగడగడాగడపడం 
తుల పాపటలకు సిందూరరజమం 

గోలకొండ బెడందకోటవిజాపుర 

సీ లచన్ను లకు గాకీ రరసము 

కటకకళ్యాణమన్థాపధూకబరీభ 



క్ర ఇఐబాటుపద స్థ్రదుణిమం? 

జాజగడంబు కవ్వడి కడం7డు పెన్ జగడం బయాక నీ 

"బేజులు జేవరాయనృవతీ! జగ తీకరుణీపురందరా!, 

మ, కడిమిన్ మైసురి 'జేవరొయమణి ఖర్రాఖిడ్డిచేం బోరుసా 

రిడినన్ డీకొని నిల్వ'లేక యిహిహీ యే. శివ్వప్పణా 
యఃడు దొనూడనిం చాడెంగాక కళ్యాణాగ డాంబాగడా 

గడవై రాగడశాగడాశవాగడాఖానుల్ మదింగుందంగన్. 

మవ స్రగ్ధర, గడిసీమల్ చేవరాయా గ్రణింయని బెగడుల్ గాంచు టేవింత వైరా 
గడరాడాలొహురాం బాగ డళశహగ డ మ న్రైమవాల్లోలకొం డా 

గడఢిల్లీభాహురా సాగరకలః బరగీఖానపర్టంబు తూ 

శృడమా త్కారం బటంచున్ గడగడ డన్ గర విన్నప్పు డెల్లన్ . 

మ. కలకాలం బరియైన శీవ్వవనుథా కాంతుండు శ్రీ sr: 

యల శేషట్టుక చేడు తా గెలుచునో యానం ద్ర కారార్క మా 

జలజారప్రభవాభవాదిసరప్రాబల్ గాంచు శ్రీరంగ రా 

యలు చేపట్టిన చేవరాయల కసాధ్యం లెడ్జియుం గల్లునో! 

ము, గడిసీమల్ బెగడ౯ొ విజాఫురము వేంగన్ గోలకొండన్ వాడా 
వాడి పుట్టక. గటకంబు డంబుచెడి వ్రయ్యక 'జెంజిఠంపూపురుల్ 

వడం కందన్ మధుర్  మహాభయము పర్వ న్నీ బలం బాజికిన్ 

వెడలున్ 'జేగొనువార లేరి యింక నుర్విన్ దేవరాయా గ్ర ణీ! 

చ, గడగడ నన్యభూమి వడ(కక్ గడకన్నులం కెంపునింపు న 
న్లడగ డిరాజు లెల్ల నళుకందటుకన్ జిగివాలం౧ బూని ఫో 

రడవులరాతికోటు లరయన్ నెరయందపుంబేజి నెక్కునీ 

పుడమిని దేవరాయనృవపుంగవుం డీళునుఢాకయెట్టిదో! 

శా, కట్టున్ మట్టును మిజు నగ్దలికలగ్దల్. పట్టీ యిీరోడ్డు , శో 

గ ప్రల్ళం జలపట్టి కట్టుకొని. యక్కాశెడ్డిం 'జేపట్టు . 

బ్రైన్ బట్టినమా త్రమా శరుణచేం చాలించి పలక్ చే 

వట్రెన్ నూయురె చిక్క_దేవధరణీపాలుండు సామాన్యుడే 1 



మెసూరి చిక్క దేవరాయలు 61 

మ, ధరణీచశ శ్రమవక్రవిక్ర క నుముచేశక్ నేని సాధించి భూ 

సురులం బ్రోవనె పుట్టినాండ నిదె యంచున్ వామపాదంబునం 

బిపదుంబెరడెము -పెట్టినా:డవంట యుంబే మము బోషించ నీ 

శరుదే మైసరి చేవరాయనృవచంద్రా ! సాంద్ర జోనిధీ, 

శ్రీ రంచ్రైకనివోరి శౌరి భువన శ్నేమంకర ప్రాభవో 

Loss te న్విశ్వవశ్వంభరా 

ారంథర్యకళావిశేషవిలసద్భావోర్ష ళం డైనమై 

సూరి శ్రీ చికదేవరాయలకు నిచ్చున్ శాళ్యవైశ్వర్యమల్ (| 

సీ, పరు విరాట వరాట కరహాటన్ఫవజూట 
తటకిరీటముల పై దాంకితాంశి 

చోళ నేఫాళ పాంచాల భూపాలవి 

స్ఫాలఫాలముల్నపై: వ్రాలి వ్రాలి 

యంగ గౌళ కళింగ వంగ బంగాళరా 

డు త్తమాంగములవై నుణికి యుణిీకి 
కుకుర కాశ కరూశ కోసలక్షూధీశ 

మాంసలాంసముల్నపై మలనీమలసీ 

గి యెప్వనిభుళాసీ జయలశ్షీ ఇెనయియుండు 

నతందు పొగడొందు నెందును ననమసమర 

విసమరచమూసమూవా సాహసధురావ 

రాజితన శారి చిక చేపరాయ*రి, 

కడం వై రాగడాగడగ డాగడవడం 

తుల పాపటలకు సీందూరరజము 

గోలకొండ బెడం దకేటవిజాపుర 

వీ లచన్ను లకు శాశీ రరసము 
'ఆ - 

కటకకళ్యాణమ క్రావధూకబరీభ 

రములకుC జంపకప్రసవసమితి 
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ఆముదానగరఢిల్లీ మాహురాపురాం 
గనలమోవులకు లాకూదృవంబు 

'గీ' శానయై యుండు జీయళోధనుని లేజ 

మక(డు పూగడొందు జెందును ననమసమర 

సావహాసకళావివోరి దుస్సవావిరోధి 

రాఖ్మదవిదారి చికదేపరాయళ "రి. 

నీ, ౫డిదొరల్ గడగడ వడంక నీరోడు.ై 
గస్షోలుపడి కోట గట్టుకొనియె 

దిక్కుదిక్కులవా ర్త కెక్కున కా్కాలెడ్డి 

నటిటు చేసీ వేవటువటె 
బై లఅులు లు లు 

శో డో డ గంధసింధుర నై ంధవవ్రాక 

ముడివోనిక డిమిే నొడిసి తెచ్చె 

శ్రీదేవితో జయ శ్రీలెన ర్కొనుచు రాం 

గీ _లిప,తాపవిస్ఫూ ర్రిం గాంచె 

గీ చెర శేతనపటపటా త్మా_రధీర 

కరటిమీం కారవటవా భాం కారవీర 

వారహు౦ క రచావటంకారఫఘూోర 
రణవిఘటితారి చికబేవరాయశౌరి. 

గీ, పంజరమున నుంచి పండు చక్కెర లిచ్చి 

మాట 'సేర్చి చిలుక మనుపునట్టు 

నిం డ్లొసంగి ధనము లిచ్చి విద్యలు నేర్చి 

ప్రోవు బుధులం జిక్క_దేవవిభు డ, 

'లయంలిబ్బివిరిబోణిదయ గుబ్బతిలునంవదల 

నుబ్బు చిక దేవవిభునిబ్బరపుందేజం 

బబ్బురము లై.నతరిమబ్బులన పెంబడదు 

గబ్బికన ఫప్రుందురుశ బె బ్బులులబిన్బీ 



మెసూరి చిక్క చేవ రాయలు ర్ి: 
నూ 

గుబ్చెకలఠం డములనీ బృెపుమిటారిపగ 

లబ్బుబిగిగుబ్బ చనుగుబ్బ లులమోందక 

జొబ్బి లుమృగీమదపుగబ్బు లు వెసం దొలంగ 

చ్తొబ్బుచు దిగ ౦0ళముల గెబ్బుచు మెలంగుక్ , 

చ, ఓకచెలి నొక్కచే వెనుక నుండి కనుంగవ మూసిపీట్టి వే 
టొకళర మెత్తికొ మనుచు నొక్క తెకుం గనునన్న చేసిన 

న్నొకపరి ముద్దు వెట్టుకొన్మ నొక్క తె వెంటనె వచ్చి మెచ్చె దా 

నికి జికదేవరాయ లొక చేర్నున వంచన సేయకుండు'ే? 

వీ చెనరు(జాపులు వాండిం దనరుతూపులు భక్తి 

పరులపె నరుల పెం బజఫువాండు 

చుట్టుకైదువుం దమిః బుట్టునైదువు వ్రైజ 

కరమున నురమునం గలుగువాండు 

చందుం గేశెడుతమ్రి ఏందుమి లెడుళం ఖ 

రాజంబు లేజంబు గ్రాలువాండు 

శింపుపావలు విశియంపుఠేవలు నాత్మ 

పదముల రదముల( బరంగసవాండు 

గీ, రంగరమణుం డధంగస్నా మాజ్యలత్నీ 

నొసగుగాక నికాంఘీ)సారసమ దాళి 

పటలదగివీరమకుటా గ్ర ఘటికదివిజ 

రాజమణికిని జిక దేవరాజమతణికి. 

సీ అరికాంకఠలమునుంగు తెరలందెంవరలాడి 

కడు బొగడొందుజినుండపు సీస, 

కళలచే విబుధలోక ముల కెంకయంుం లీల 

ఇఆపం ఇాలినకళొానిధివి నీవ 



-ల్ర్శ్తీ ఇచాటుపద స్టోమణిమంజ) 

సర్వసర్వంసహాచ కృంబు జీవనా 

కలనచే నలరించుధును(డ నీవు 

మవానీయముగ సర్వమంగళా వా ప్రీ వేం 

గర మొప్వురొజశేఖరుండ వీవు 

గీ అవర! నృవమాశ్రు డ్ర వె మహోద గ చృనిజభు 

జాగ కాగ్ర దనర్జెలో ర్రాసిజ ప్ర 

తావరపన వ ప్ర శాకితోద్దుడర్యనృ 

పాలి శ్రీ చీక్క-చేవభూ పాలమూళి, 

వే, అమృకం బానకయున్న( దద్రుచుల పై వాస క్రీయే కల్ల దౌ 

యమృతం బానినమాంద మానవశమా? యావాో! భవద్విస్ఫుర 

త్కమనీ యో క్తులు నట్టగా టె! యి:కమో.దకొ గొల శెట్లుందు చ్చే 

ల మ నీ! నిమిషం'బేనియు: జిక్క దేవన్ఫవతీ! నిన్తంద్రసాంద్రద్యుతీ! 

కోటిరా మరఘునాథ రాయలు 

ఈతడు ఫుదుకోటప వ్రభువు, పదు నేడవళ తాచ్టి వొండు, 

'ఆంధ్ర భాషార్షవక ర్త నుదురుహూటి వెంగన యీతనియాస్థానకవి, 

ఆం కురంగ పంచకము పజ 

సీ అస్కందిళాను ప్రవాసి తాశుగోద్యత్తు 
రంగమం బగు నీశురంగమంబు 

భారకశత్వరో ద్ధతిధుతస్థావర 

జంగమం బగు నీతురంగ నుంబు 

శేచితో ద్వే గాధరీశృతవారిభృద్వి 

హంగనుం బగు నీకురంగనుంబు 

వల్లీతస్యదవినిర్భగ్న ఫణా ద్యభు 

జంగమం బగు నీతురంగనుంబు 



కోటి రాయరఘునాథరాయలు ర్ర్ 

గి సుత జవవిని ర్థితనురాశ్వ విత కగనున 

చంగనుం బగు సీదుతురంగనుంబు 

కలికగుణ పేటి ! కవికోటికల్ప వాటి 

రాయరఘునాథ పంచణ ప్రభుకిరీటి . 

సీ. పటములు ద్రొక్కానా కుటిలారిరాజన 

కోటికేటీరముల్ కుదియంబడును 

బోడెనల్ చూపెనా ఛభూరవీరకళలోర 

సం ధారధసీంధురఘటలు చధియు 

చౌ దాట్లు దాటెనా సామంతభూ పాల 

జవనకంఖాణముల్ వ మొగ్గు 

చేడెముల్ తిం7నా విమశులపురములు 

గాలిచక్ర్రమ్థలకరణిం దిరుగు 

శీ, లబళిర రవగాలు ఘటియింప భండనమున 

"వెడందయురములు బరులును నిజీగి విలీగి 

దొరంగు రిఫుకోటి సీచికా బిరుదు కోటి 

రాయరఘునాథ పంచణ వ్రశురటి. 

సీ కదలిక చూపెనా కక్కసంపడు చేల 

గుండెలు కలంగు గగ్గోలుగాను 

దులదుల నడచెనా దుర్జాంఠసామంత 

బలములగ ముల గర్భములు గలంగు 

వరువులు నాజేనా వరిపంధినర పాల 

చిత్తముల్ మెర్తనై తత్తళించు 

శరకరి ణెదిరెనా గర్విళారాతిరాట్ 
ప్రాణంబు లటునిటు వజచి వెజచు 

శీ దూణీ రణమున హాదలికల్. మిజింగాను 
ఖురపుటోద్ధతు లడరంగం గొట్టి మెట్ట | 



చాటువద రమణి మంజరి 

దొరలా రిపుకోటి సీచెరా బిరుదు కోటి 

రాయరఘునాథ బంచణ పృభకిరీటి. 

పీ సమరాన శాత్రవసమితిళిరోజముల్ 

శీ 

సకస ఘౌాసమ్ముకరణి నమలి 

కదనాన విమకులకండలు గుండెలు 

రుళరుళ కబళముసరణి మెన౭గి 

వృధనాన మార్తుజ వక్క_లం డొక్కలు 

కరకర ఖాణంబువరున మెక్కి. 

బవరాన. బరరాజవరులర క్షంబులు 

గళగళ జలములగతిని గ్రోలి 

మొటి మగించి చుటుక మెదలనీక 
లు (a) లు 

గొట్టి సోరింవ రణమున గుండె లవిసీ 

తొరం౫గ రిఫుకోటి నీదెరా బిరుదు కోటి 

రాయరఘునాథ వంచణ చృభుకిరీటి fi 

గర్వాంధవరివంధిగ ౦ధసింధురముల 

కొొముకతుల మొనఠల్ కొటి కొటి 
న రానీ లు ణల 

ఇెన(టిదునేదార్ధ శిరముల గొగ్గీల 

గొలుసుబు వీడంగం గూల్చి గూల్చి 

మూర్భారివీరులా ముసలమానుల మోము 
ముక్కుదూలము లూడ మోది మోంది 

భూోరవజీ మోటుజీరాలయుంగ రాల్ 

చెదరి ర్యుల్ళన రాలం చెండి చెండి 

చీలి తూజుచు ఖురముల6 జించి చించి 

ప్రీశములు వార బారువ పెంట లగుచుం 

దొరలా రిపుకోటి నీచెరా బిరుదు కోటి 

రాయరఘునాథ పంచణ ప్ర భుకిరీటి !, 



'వెలునోటి వారు 

వీరిచాటుపద కములు పరళ్ తేముగా నున్నవి, మచ్చునకు* 

గొన్నిమాత్ర ముదాహరించెదను, వేంకటగిరి ప్రభువులు వాని 
నన్నిటిని ము ద్రి ంతుప7ాక | 

చ. కదనమె బొమ్మ”ల్డు వెలిక త్తెలు వీరజయాంగ నామణుల్ 

మదకరిను స్తకుంభముల మాటికి దొంతులు సంగరస్థలిన్ 

గుదిగొని పడ్డరాహుతుల క్రోఫులు గుద్జరగూట్ల్ బాఫులే 

పౌదలెడు రాయరావు ననపోతయ ధర్మని ఖడ్దపుల్రి!ిన్, 

ఉ, మత్తుండు కూర్త్యరాజు విషమత్తుండు నాగ విభుండు మిక్కి_లికొ 

మళ్తుండు నూకరాధిపుడు మ త్తగజంబులు తిండిపోతు లీ 

తొ త్తడికాంపురంబు తులందూంయగ దటంచును రళ్నగ ర నీ 

పొత్తుల నీభుజాబలము ఫొంచెనపో యనపోతభూవరా ! 

శా. ఏమిశేముండ ? నీమిశారద; ముదంబేపారునా ? తొంటి ఏ 

శ్రామం బేమియు లే; దశేమి? నసీమోజిన్ రావుసీంగాంకుం డు 

ద్దామస్రైఢ జయింప సోమకులగో శ్రాధీశ్వరుల్. జోగులై 

భామల్ దామును బెములకా వెదకంగా చాతాళనుక్ దూజిీతిన్. 

చ, కుదురుగ మిమ్ము: గొల్చి వెలుగోట్ఫురీం ధ్ర ! కొమారతిమ్త! నిక్ 

గదియంగ నగ్గశోరములు శై కొనజాతురు భూసురో క్తముల్ 

బెదరక నీకరాసివాతి. బెల్కురి 'వైరులు పోయి యూర్వళిక్ 

గదిసీ కుచా్యృవారములు శ్రైకొనం జాతు రదేమిచిత్రమో ! 

ఓ, రంగవనేనియబ్బనృపరత్నము సోపన్ఫ పాలు ధాటికి 

సంగరరంగభూములను శాక వకోటులు నిల్వ'లేక సా 

రంగ ముఖోలలానులను రాజ్యతురంగ కపీం ద్ర సంపదల్ 

సంగతి నప్సనం భోంసగి శైలములక్ వివారింకు కెప్వుడున్, 

ర్ 



శకి చాటుపద్థ్థమణిమంజరి 

మ, ఠలంపెల్లక్ వారిభ క్రియు కి దినకృత్యం బెల్ల ధర్మ శ్రియల్ 

నిలు వెల్లణొ దయ ,రూపమెల్లయెడలక్ నిర్హర్వ మశ్చా ౦కముకొ 
గొలం వెల్లక్ గవిగాయ కాళి యికరత్లోోణీశ్వరుల్ సాటియే 
'వెలుసోట్యన్వయ నారసింవా సకలోర్వీ నాథ రాయన్నకున్ ! 

ఊ. ఆలములోన సింగవసుథాధిపనందన ! యన్న పోకభూ 
పాలక ! నీకు నోడి యని చాణీనవైరుల వాలభంగి చే 
తోలందుగాని చంవవంట దోన మటంచును నౌర! గాయగో 
వాన(డ వైననీకుం బశువర్ల ముం గాచుట వై జమేగదా |! 

క, ఇనువెనుకయ గృవాచశక్ర ము 

వినుతానురపర్ల మెల్ల 'వెనకయ వెనుకే 

జనవతులం సాహనసనంబున 

ననపోలనృ పాల ! నీకు నందజు వెనుకే, 

చ. అగణికకీ ర్హిలోల ! నుగుణాకర ! దాచయవెన్నభూవ! నీ 
పగతుణు కొండ లెక్క. దమభామలకోమల దేవా దీధితుల్. 

జిగిగొని నిండినకొ గువాలం జీశటి వాసినం దమ్సుం గాంతురక 

దిగులంన6 గ న్తురిక - వెదకి 'తెత్తురు మేరుల మెత్త నర్తతిన్, 

ఊం. బల్జరగండ లింగవిభు పాదమునందు6 బసీిండియంటబె తా 

ఘ ల్లురుఘల్టుఘల్టురని భుల్లని మ్రోయ ఫీతి గుండియల్ 

ర్ఫుల్టురు యుల్లుయుల్లరని రుల్టున నల్హల నాడు చుందురా 

యల్లయనెడ్డి వేముండును నాకనికము:డు వీరభద్రు డునీ : 

క. తమ్మకమ కెంత, ప్రియ మో 
తమకు జేయిసాంచి రిపులు తల్మక్రిందై నీ 

తమ్మపడి గాన నుందురు 

బొనల క్రియ రావుదాచభూవరుసింగా ! 
ఉ. ఈవీ తిం గాళికానగరి సీల్లినమాత్ర, లభించు 'నెంచం గాక 

భితపుాడు యాచధరణీకల గాథ వతంను ఖడ్లథా 
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శాతుతి మేనుపీడిన య రాతికి గల్లు నుధారసంబు త 

డై తము మంచిదో యమృత పానము నుంచిదొ యెంచిచూడంగన్, 

మ, ఆరుదౌనీబిరుదప్ర తౌపములు కల్యాణా దృిపై నుండి కి 

న్నరగంధర్వసతుల్ సదా శ్రు తిపుటానం దంబుగా6 బాడంగా 

నరళే బాఫు బళీ ! నెబా! సవావా! యారా! మే! లవో! యందుర 

య్యరివీరుల్ వెలుగోటి మాచవిభురంగా ! సంగరక్షార్డునా! | 

ఉ, అంచిత రాయ రాష్టబిరుదాంకము రొజుల. గొట్టి యండి గీ 

లించినమాదభూవిభునిలింగన్ఫపాలున కొవ్వుంగాక గ 

ర్వించిన నీకు. జొవ్పడునె వేమజునల్ల య వేమరెడ్డి ! పో 

కొంచపుం దమ్మతిండితినుకూళకు సింహతలాట మేటిక$౯!, 

ఈవంశమున సర్వజ్ఞ నీంగ భూపాలుండు, నిద్యత్కు మార 

యాచమనాయండు మొదలగు విద్యత్ప్రభువులు వెలనీనారు, 
విద్గత్కు. మార యాచఛమ నాయని వై దుష్య దాతృత్వములకు 

దో్యోతకముగా నీ (క్రీందివిధమున నొక కథ యున్నది, 

“విద్వత్కు మార యాచకునాయ(డు |ప్రభుక్ణము 
చేస్తుండగా, ఒక విద్యాంసుండు ఆస్థానమునకు వచ్చి శౌన్త్రప్ర పసం 

గముచేసీ సీ సంస్థానపండితులను వోడగొళ్లును, కుమారయాచను 

నీడు మిక్కిలి సంతోషించి ఏమి కావ లెకో కోరుఫొండని పండితుని 
అడిగెను, ఆయన చేవర సంస్థానములో నామనోవృ త్తికి చాలినం 
త్త కే భూమి దయచేసి నానిత్యక రానుఘ్రానములు చక్కగా జరిగేట 

స్తు అను గ హీంచవలసీనదనికో లను. వీపూల్లో వపొలముకావలె 

జి మారే సస్యగర్భముగా చూచుకొని వచ్చి చెప్పితే సర్వ్యమా 
నరీముగా దానవ త్రీ ము వ్రాయించి యిన్సి స్తున్నామని రాజు గార 

నెలవిచ్చిరి, ఆపండితు(డు వారితాలూ కాలో తీరంపాడ నే వూరికి 
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పోయి అక్కడ జలసమృద్ధి, స్థలసమృద్ధి చూచుకొని తనస్నా న 

సంథాకిద్యనుష్టానములకు, అనుకూలంగా ఉన్న దనుకొన్నా (దు, 

ఆఫూరీ చెరువుకు ద హీణవుతేట్టు పొలం తనకు వనరుగాభావిం చెను, 

రాజుగారి దగ్గిరకువచ్చి, ఆసంగతి విన్నవించి అక్కడి ఆచెరువు ద 

శీణపుచేనుకు దానషత్రం ఫుట్టించుకొ నెను, ఆవూరికి పోయి గ్రా 

మస్థులతో మాట్లాడి 'స్రానుకీరణమును సంతోషవెట్టి తనదానప 
త్రము చూపించెను. “రమ్యా బ్రావడా! చెరువుకు. ఉ త్తరఫుచే 
ను న సుకేత్ర మె వుండగా వట్టిచెటిపజ్ట, దతీణఫు చేను కోకుకొ 

న్నా వేమిటి? క మూలో చెప్పక వెల్డిపనిశే స్త సీవీ అని కరణం చెవే ప్పెట 

స్పటిక్కి ఆపండితుండు “సరి కుదురుతుంది లే” అనీ లోలోవల సరి 

శూచుకొని, “అయ్యా నేను కో రినదిన్నీ అదేనండీ! అట్లాగేస్రా 

యించినా”నని ఆయన కేదో చెప్పి లోబరుచుకొని, చెరువుకువు 
తృరపుచేనే విడుదల పెట్టించుకొన్నాండు,దాన్ని సాగుబడి చేనేనై 

తును వెళ్ల గొట్టి తన నేడ్య గాళ్ళను చొప్పించి తగవుసాగించినాందు, 
అంతట ఆభూమికౌపు రాజు గారిదగ్జర ఫిర్యాదు చేసుకొనెను, వీలి 

కించి, “యి డేమిటి? మీ రిట్టా చేయవచ్చునా?” అని రాజుగారు 

పండితుణ్ణి అడిగిరి, “తమరు దానప ల్ ౦లో వ్రాయించిన ప్ర కారం 

చెరువువు_శ్తరపుచేనే నేను లో బరుచుకొన్నా ను.నాత వ్చేమి?” అని 
పండికు:డనెను. స్వయముపండితుండు గనుక ఆరాజు, “ఓహో! 
చెరువు వుత్తరపుచే ననగాఏ చేనుకు చెరువ్చవ్రు త్తరముగావున్న దో 
ఆచేనని అర్థముచేసినాడుసుమూ” అని గ్రహించి, “బవాం స్రీ హి 
చేేస్తిరాళొ అనెను, “దేవరవారు దయచేనీనభూమి బవ ప్రీహి 

గాక అల్బ వ్రీ హీిశావచ్చునా” అని ఆపండితుండుచమత్క_60 చెను. 
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బవావ్రీ పీతనగా హాచ్చుథాన్భము కలది - బవప్రీ హిఆచే 

సమాసేమున్ను అర్థము. విద్యత్కువూర యాచమనాయనివారు 

పరమానందము చెంది, “మునుపు యిచ్చిపది అబద్దము ఇప్పుడు 

ఇచ్చినది నిబస్థోఆని మెచ్చి అట్లాగే మార్చియిచ్చి సంసారినిన్ని 
సమాథానపరిచి పంచెను,” 

క్రి పో లెపట్ల బుక్క రాయలు $అా 

లా , కొలువులో మోపఫాలు కోనలు దిద్దంగ వచ్చు( 

జికిలిసేనాక త్తి చిమవచ్చు 
ఎవి 4 

'మేశైనయంగీలు మెజచి . తొద్దనవచ్చు 

సతులు చూడంగ నిెమె సలుపవ చ్చు 
అనాట్ట 

రడిసాదన(జూాచి ఘాకసేయ(గవచ్చు 

బిరుదులు చదువం౫ బిగియవచ్చు 

స్త జ % 

గీ కాక యరి ననీ వ్రేయ సక్క_వుల కీయ 

నీవె చేర్తువు ధరలోన చేర్పు మెజియం 

బరమకళ్యాగా ! నూకనవంచచాణ ! 

భూను తౌటోవ ! తిమయ బుక్కభూవ ! 

వీ కలగుండ్లు వడు బౌరు కన్నించు దుర్గాలు 

కడంగి భగ్గవ విచ్చు గండవిండ్లు 

సెందూళి పై గవ్పీ భితిల్లుం గోటలు 

కమలి భస్తంబు లౌ గాననములు 

చీ శొకుపడు దొొడ్డసీంహాసన౦బులు 

వాలకలోలమా నష్నదిశ లు 
0 0% అ 
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గగ్జులకా డె "ను గడిమన్నె భూములు 

_  వంచబంగాళమొం బట్టణములు 

గ్ గ ర్వదుర్వారభూపసంఘములలోన 

నుట్టిపడ్డట్టు నీధాటి పుట్టినపుడె 

మన్నెశార్దూల ! రిప్రుమన్నెనుర్ణజాల 

భూనుతాటోప | తిమయబుక్క భూప. 

శ్రీ మత్తారి రాజన్యమకుటంబుల నె కాని 

పాదంబు ఛాంచండు బలిమి మెజసీ 

ఛీరుదాడురాజుల పేరురమ్మనె కాని 

మన్నె బెబ్బులిబాకు మహి నిడండు 

పచరించురపురాజవట్టణంబునె కాని 

వాజి నెక్కాడండు రాజసమున 

కవటరాజకరోరకంఠర క్ల్షమె కాని 

యడిదంబు కడుగం డావావమునందు. 

మ'న్నెసూగ్రుం దె బద్దరిమచ్ని మావు 
మలయుది త్రరిమన్నీల మగలమగండు 

దండిమన్నీ లవలపులమిండగీండు 

భోగసురరాజు లిమ్షయ బుక్క. రౌజూః 

ప 

సీ అనిలో విఆిగివచ్చి యందల 'మెక్కు_చే 
ముక్కు. సెఫుల్లేనిమొండిగాక 

పోరి లో గజ్జంబు పొలియించి వచ్చునే 

గుజి కెడ్డగుణాలగేవు గాక 
డ్ "ఆ 

బవరంబునకోంలోయి వతినివంచన చేసి 

తొలగు నే బజ్జంగిదూంబగాక 

వీలినవతిసామ్ల చెల్ల కాలము దిని 

పాజీపో జించునే పందశాక 
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గీ నమరశలమున. దను ప్రాణపతినిదలంచి 

సుఖము సోరునె బోగులనురుందు గాక 

యనుచు గెల్వంగ చేర్తువౌ నావావమున 

భూను తాటోవ ! లిమయ బుక్క భూవ ! 

9 త౦ంబొవూరి విజయ రాఘవరాయలు $ఈ- 

ఈతండు తంజాఫురము నేలినయాం థ్ నాయక రాజు. 

రఘునాథరాయలకుమారు(డు. మవాోరనసీకు:డు. మహోదాత, 

మవేకని. ఈవంశమువారి యోగ్యతలు, తంజాశ్రూరియాం ధ్ర 

రాజులచరి లే మూలమున నెజుంగ నగును, 

ఆయ. తానిజగ డంపుసీగపూవులసరుళ్ తళుకు 

మోవిపలుగెంపు బురుసావలుఫుసొంపుల్ 

కీపిదులకింపునొక తావిచుజుకు న్మరుతు 

మావువయి నెక్కి. పురిలో వెడలి రాగా 

నీవగలు చూచి చెలి రేవపగలు సొక్కు_చును 

ఫూవుజముదాడిదొరహావళికి. జిక్కెక్ 
మావెల(దిచేలుకొన రావపలడె నీవు దయ 

తో విజయ రాఘవమహీవర ! వరాశా ! 

క, భూశలమున శిబికర్ణులు 

దాక లేసుద్ది సుద్దనబ్బర నిన్నెం 
చేకటి వదాన్యు6 డెవ్వ౦దు 

రా? శంజావూరి విజయరాఘవనృపతీ, 

ఈయనయాస్తానమున రంగాజి, కృష్లాజి మొదలగు వారాంగ 

నల్కు సరసకవిత నేర్చినవా రుండెడివారు. అందు రంగాజి 
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'మన్నారుడాసవిలాసి మనువేర నీయసళ్ళం గారచరి త్రముచే 
గృంథముగా రచించినది, ఆ వె, యారాజేందు నిచేం గన కాఖిపేక 
సత్కారమును వడనీనది, ఆయనవలఫునెలంత, ఎల్ల వేళలందును 
'వెల్లాటక ల్తెతో నానందించు నీనృపాలుని మహిషి తనయా 
వాము నాపుకొనజాలక యొకనాం డావారాంగనకు దూవ 

ణో క్తులతో నొక దూతికమూలమున వార్త నంవె నంట! విదుషీ 
మణి యగునావారాంగన యాదూతి కీపద్యనును రచించి చెన్సి 
ఫుచ్చెనంటట--- 

ఉ, ఏవనికల్ మముం దలంవ నేమిపనో ? కమ రాండువారు గా 

రో? నలపించుణే క్పెజు:గరో ? తమకొంగిటిలోన నుండగా 

రా వదియేమిరొ విజయరామ ! యటం చిలు దూణిీ బలి వేం 

దీవరక త్తెనె పెనంగి తీసుకవచ్చితినా రలోదరీ ! 

ఉం రాజనిఫెననా ! సరసురాలవు జబ్బుగ నల్టినా పదే 

మే జడ? యింశకంటె వలెనే ! వలనొప్ప బిగించి యల వే 

యోజవరాల ! వేజె పనియున్నపి; దోసమె దోసమే మహో 

రా జగునట్టియవ్విజయరాఘవు మై చిగురాశె కోమలీ ! 

చ, కులికెద వేటిశే చెలియ! కుంచెండు మానెండు గాను 'ఇెల్లవా 

రలు విని నారు లే; విజయరాఘవరాయండు నిన్ను. గూడుటల్ 

వలపులె చాటుచున్నవి జవాదియు నల్జవు ఏిజ్ఞివీగా 

వలెనటె చూచియోర్తురటె వంతులు జంతు ల వేటియె'మెలే ! 

క్క ఇంఠతీ! పొనుపుసైెరిచె 

కంతు(డు కూర్చున్న వాడు కనుగొను మవావో ! 

శంఠుం డనంగండు సీ తెలి 

వింలేనా విజయరాఘు వేంద్రు (డె చెలియా |! 

hs లాలన 



నం. మట్లవారు థియో 

ఉ, అక్కడ మొస్పంగా భుజపరా క్రమళ కుల నెంచిచూచినన్ 

దిక్కు_లలోనంబోలిపలి లెమయ బుక్క-(డురాజు నాంటికిన్ 

మక్కు_వ దోర్చలంబునను మానవనాథులలోన నంతకు 

న్నెక్కువమట్లకోన ధరణీశ్వరు ఇెల్లమరాజు నేంటికిన్ 

ఉ, మాయుంగి! సద్దుణాభరణ ! మల్దకుమారయనంత కార్భథా 

శేయుని నిన్ను నాజి చెదెరింపను శ కులు గాక ౩ దువుల్ 

వేయనిరాజులున్ శరణు వేండనిమ స్నిళొమాళ్లు కానికల్ 

సేయనిశామ్డు (మొక్కనివజీరును లేరు వసుంధ రస్థలిన్ , 

ఉం. వెండియు మట్లరాజు తిరు చేంగళ జాథుండు కందనోలికా 

భండన భూమిలో. దురకబారులపైంబడి సంహరింపంగాం 

గండలు కొండలయ్యె చెముకల్ ధర౭ణీజము లయ్యె నెత్తురుల్ 

గందపుటేటు లయ దలకాయలు తారక లయ్యొం జొడంగన్, 

ము. చా 

-అథి అదంకి నృపాలురు ఆ 
ది 

చ. పదవే రంభ! సులేంద్రుకొల్వునకు నప్పా! నాకు రాం దీరజే; 

యది యేమే; ధర మందపాటి రఘునాథాధీశుబావోసీబేం 

గదన క్లోణిని సీల్లినట్టిరిపుస్తుమాకంబు వే వచ్చెడుక 
బదులు న్మూణులు వేలు లతలు గణింవక౯ శక్యమే చెల్లిలా. 

ఊం ఇంద్రుని సన్నిధానమున కేంగె రణోజ్జ్వలవి క్రమ, క్రియా 

సాం ద్రుడు మందపాటికులసాగ రచం ద్రుండు రావుభ ద్ర రా 

చేంద్రుండు నారి నాబనుస బేకళం గా_రిక శుద్ధపూర్జ్మి మా 

చం ద దినాంతమందు రవి జారినక వడి మారుతాత జా!. 
« జా - 

అబికకకక్ర నా. 
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ఉ, రీపగ వక్సచాయకులలిన్లు జగక్పతికీ ర్థివోర మా 

హారళ రద్ది స్ట్న్మ కులిశాయుధజారుల మించె శార్యమా 

వోరళ రద్ద్విజన్మ కులికాయుధ్ధజాతుల మించి రూపమా 

వోరళ రద్ద్వి జన్మ కులిశాయుధజాతుల మించె నిద్ధరన్ ం 

ఉ, రాజులరాజు లోభి యొక రాజులరా జతిమూర్ణుం డస్ట్రది 

గ్రాకోలరాజు చోతండు విరాజులరా జొక పక్షీ తారకా 

రాజులరాబు దోషి ఫణిరాజులరా జొకవ్మక్ర,గామి యా 

రాజులు రాబుళా నుగుణరాజులరాజపు నీపుగాక యో 

ళశాజవతంస + వక్సవయ రాజమహీపలి, లిమ్తుభూపతీ ! 

ఉ, రాజు కళంకమూ రి రతిరాజు శరీరనిహీను. డంబికా 

రాజు దిగంబరుండు మృగ రాజు గుహాంతరసీమ నుండు వి 

ఫ్లై జితపూస పాడ్విజయ రామనృ పాలుండు రాజుగాని యా 

రాజులు రాజులా ెనశరాజులు గాక ధరాతలంబునన్ . 

నా. 

8 వాసీ రెడ్డి వేంకటా ది నాయ్య(డుగారు తా 

శకమ్మ ప ప ప్రభువు వపదునాజివళ తాబ్చిత ర్వాతేం గ ్భష్టాలీర 

మందలి యామరావతి రాజథానిగాం గొంత కెల్లుదేశ మేలిన 
వాండుు మహాదాత, శూరుడు, “అటునుండి కొట్టుకు రమ్మన్నా 

రుల అనుసామెత కీతండే జననకారణము. అకు దారి 

దోపుడుగాందు మెండుగాం నుండిరంట. అనేకుల ప్రాణధన 
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ముల గొనుచు. బ్రజలకు మిక్కిలి వీడ గల్లించుచున్న యా. 

ప చ్చెపుదొంగలలో బవాప్రయత్నమున వేంకటా ద్రినాయండు. 
నూర్లురను బట్టించి వరుసగా నిల్వం బెట్టి తలలు నజికం దలారుల. 

కనుజ్ఞ నొసంగెనంట ! ఒకకొననుండి నటిక6 బ్రారంభింప 

బోంగా నచ్చటివాండ్రు, ఆటునుండి కొట్టుకొనుచు రమని 

కోరిరట ! (శొందటి నెడేకనత ర్వాత నేని జాలీ వొడనుక షో 

దని నాయండుగారును నళ్ల్టే రెండవ ప్రక్కనుండి యారం 

భింపంజేసీ నిశ్ళేషముగ'నే కతల వజలకుం బోర భీతి 

మాన్సిరంట ! 

మ. పరవో ల్కానులభ్ంగి సాలువులు కంబకళ్ళృట్ట రూపాయలుక్ 

మలి గ వ్వల్వ లె గంకణములుC దృణప్రాయమ్ముగా నిచ్చి బం 

గ రువజ్హాంబులం బాయసాన్న ములు లత బ్రావాణా ఫోశనం 

బర లే కిత్తువు వాసీరెడ్డి కలదీపా ! వేంకటాదీ ద్రీశ్వరా! 

ఒకప్పుడు, వానీ రెడ్డి వేంకటాద్రి నాయ(డును నర్సారావు, 
వేట మల్రాజా గుంజారాయందును, నుకెపీటి యప్పారాన్రును, చల్ల 

పట్లే యం కక "మొదలుగా. గొందటు జమిీందారులుకూడి 

యిష్ట్రగోస్టీ ఫ్థీవినోదముసల్పుకొనుసందగ్భమున హాస్యచతురుండగు 
స ss “నునజీవితములు కడచనినతే ర్యాతే లోకము 

మనల నెట్టు ప్రశంసించునో తలచిచూచుకొందమా”' యనె 

నంట! అందటు we ee రట! ఇట్లు వేర్కొనెనంట! నూళివీటి 
యప్పారాయండు చనిపోయెనా బై రాగులందటును బలవిం చె 

దరు, తాను చనిపోయితినా వేళ స్టీలందలును విలవిం చెదరు.. 

"వేంకటా రి నాయడు చనిపోయెనా యందటును నల్లో యని 
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చుఃఖంచెదరు, అంకి నేయు చనిపోయెనా యందజు నావా యని 

సంతోషించెదో రనియెనంట ! 

ఆమరావతిలో నీ వేంకటా దీ నాయని శిలావిగృ హా 

దరి ద్రుండగు నొకకవి యావానీ రెడ్డి వేకటా ద్రినాయని 

దాతృత్యము విని యాతనిద సంప బల్నాడు ప్రాంతేమునుండి 

యరుదెచుచు గుంటూరు చేరునప్పటి కాభూపతి పరలోక 

యా శ్ర, గావించినట్లు లెలియరా:గా నీ క్రిందిపద్యమును జెవ్నె 
నందురు, 

చ, నలువ ! చిచీ? నినుం దలంప న్యాయముగా దిశ వేంకటా ర్రిభూ 

తిలకుని జంపి యద్ధులకు దిక్కు మజేమొనరించినావు ? నీ 

విలందలకొట్టమారిళకన 'మెన్న(టికిక  విడవైతి వార! భూ 

రలమున నిట్టిరాజును యథావిధి నీకరమా సృజింపంగక 1 

వేంకటా ద్రినాయండు “వారికి వారికి మఆతీయు వారికీ 

వారికి వారివారికిక” అను సముస్యనీయఃగా వన్హైం విరూపాత్ 

థొసు లనుశవి యిట్లు వూరిం చెనంట, 
(| ళు 

'ఉ, భూరమణీమనకకుముదపుంజనుధాం శుని వేంకటా ద్రిల 

| త్తీరమణావశారుని భణింతురు రోజాలు దత్సుతుల్ హిరుల్ 

సూరీజనుల్ కడీయులును సొంపుగ నావ్రభు విచ్చుం సోరికల్. 

వారికి వారికిక మణీయు వారికి వారికి వారివారికీకొ, 



ఇధి నీ, వీ, బౌ౯ దొరగారు $ఈ- 

స్థా రాలా 

అ 1770 తరువాత 1620 వరకు నీమహాళ యుం డాంధ్ర 

భాషపై యతి ప్రయాసపడి మహోపకృత సల్పినవా(డు, బందరు 

మొదలగు పట్టణములం దీతండు జిల్లాజడ్జియుదోోగము సల్నుచు 
ననే: సంస్కృ కంద్ర గ్రంథములను బహుధనవ్జయమున నేక 

రీంచెను. జెలునకు నిఘంటువులు నిరించిను, జూలూరి అప్ప 
౧ త్రి | గే 

య్య. పండితుడు గురుమూ ర్తిశాస్తి, వాసుదేవపర బహళా 
U8 

సులు, మొదలగు ననేక పండితుల నాదరించి విరివిగా ధన మొసం 

గాను ఆంధ్ర భాషయం దీఘనున కణ్యం తాభిమానము కలదు, 

ఇప్పుడు స్రైచ సల్ ఖివవుస్థక భాండాగార ముననున్న సంస్కృ తాం ధ్ర ధ 

గ్రంథములం దనేకము 'లిమ్షహనీయుం డార్జించిన వే, ఈతనియాం 
ధ్ర భాహెోభిమానమును బుద్ధివై భవ వమును 'నద్భాంచా గారమునం 

గల గ ంథముల(బటి గు రింపనగును, 
U టె ౨ 

కం. నూర్ణాద్ధు లెక్క సేయక 

"పేర్భ ందినవిబుధ పరుల వబిలిపించుచు వే 

నూరర మిచ్చువికరణి 
లగు 

చాగ్జెసు ఫీలిఫ్సుగ్రానుసా హెబు కరుణ్. 

వీదతీకమును గుడుచుచున్న యొకయాంధ్ర, పండితుండు 

స్కీ సీ, బె౯దొర గారికీ భాగవతమందలి యీ ్రీందిపద్యమును 

ర్ల తనకు దవ ద్రవసావోయ్యము చేడుకొనుచు'! నొక యర్థీపంపి 
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“ఊఉ. లావొక్కి0త యంలేదు ధైర్యము విలోలంబయ్యెం గ్రాణంబులా 

ఠావు ల్ఞ మెను మూర్భవచ్చె. దనువుకా డస్ప్సెక్ శ్రమం బయ్యెడిక్ 

నీవే కప్ప నిఠఃపరం బెజుంగ మన్నింపందగుం దీనునికొ 

రావే యోశ్వర ! కావచే వరద ! సంరశ్షీందు భద్రాక్మకా ! 

బౌ9౯దొరగారి కట్టుదునుషుర్ల నొరుని స్తుతించుటయందు 
రోత, (వారిస్యవాస్త స్తముతో నొకచోట “ఈ దేశపు జనులు శా 
'ర్యార్థమై నీవే తండ్రివి నీవే దైవమును, అని నరు నొరుని స్తుత్తిం 
తురగ అట్లు స్తుతించుట తల్లిని దం డ్రిని దైవమును వంచించుట 

యగును, 'అ్లేయులిక యేవగొందున. 'అకు న రు వచ్చువట్లు 

కెల్లుననే కొంత 'వానీయున్నారు.) ఆయ్యర్టీని వి దొరగారు 

తిరిగి భాగవతములోనిదే యగు నీ ్రిందిపద్యముం బ్రక్యుత్త త్త 

చముగాం బంవిరంట, 

ఉ. వను మృతుండ నౌదు నని యింతభయం౦బు మనంబులోపలక్ 

మానుము సంభవంబు గల మానవకోట్టకుం జావు నిక్కమాం 

గాన వారిం దలంపు మింకం గల్లదు జన్మము సీక్తు థార్రివై 

మానవ నాథ ! పొంచెదవు మాధపలోకని వాససౌ ఖ్యముల్ 

-ి(్రి సీర్ధ్ణయామాత్యు(డు ఏటా 

శీ, శేహాహీ భాఘానిశేషుం డింతే కాని 

యెలమి( గర్జశిరీతి సీయ లేండు 

ఎలమిం గద్జండు దాన మోయు నింశే శాని 
పుడమి నిందు ద్రుగివంటిభోగి గాయ 

పుడమి నింద్భు'డు Mr నకు గాని 

ధర్మనందనువంటి తాల్సి లేదు 
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ధర్మనందను! డెంక తాల్మి దాల్చినం గాని 

వార్థినా శాంభిర్నవరుండు గాండు 

గీ గాక యిటువంటిగుణములు గలిగి నీకు 

శశ్రు నిళ్ళంక ! ఉటుకూరుశాసనాంక ! 

భాగ్యగంభీరవేంగయ ప్రభుపమార! 

మహితమంచార! సిద్ధయామాత్యథీర! 

ఆడాలా న్త్ట్రీయింాలాల 

వ ద్యాత్రింశన్మంత్రు తులు తి 

ముప్పది యిద్దరు మంత్రులను దెలుప నీసీసమూాలిక కట్టు 

కతలనుబట్టి యొకబట్టుకవిచే గూర్చ(బడినది, వేర్కొనయిడిన 

మంగ్రు లక్రనుము “కాల క్రముమునకు ననుకూలింపదు, చరిత్ర 

కారులు దీనినిం బరమ ప పృమాణముగా6 దీసీకొన రాదు, 

|. ఫీ కవులిచ్చి భూవతి గాసీ పెట్టంగం జచ్చెం 

బ్రబలనై రాయనభాస్కరుండు. 

2, వరదారయై మణీవలయముల్. కవికిచ్చె 
దండిభాస్క్రరసూతి కొండమం త్రి. 

8, భాస్కరువ లిం గీ ర్రిపడనె: కతే ఏగ్రుండా” 

భున రామలింగ భొస్క్టరు. డొకండు., 

శ, గణశనిర్వాహంబు గల్లించె నూరూర 

మహి గోపరాజు రామ ప్ర ధాని 

రీ, దుర్దమియ్యక శత్రు, 'వర్ణంబుతోం న్ 
బెల్గుగాలోరణము ముల్లమం కో క 

+, అరీ యతపమువే నర్థి నాలుకమడ్డు 

శీడించె బండారు శేకమం శ్రి, 
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7. ళవిపొాముచేం జావ.గనునాయువాతని 

శైయిచ్చె సదయ యాచభనుండు. 
రీ. వేటాజుకునియల విమతులంబెండాడె 

నాజిలో నాదెండ్ల యయ్యలయ్య, 

9. ఫోరిలో నసహాయళూరు(డై తెగి వెన్క. 
9 (బ్రతికే సిద్ధయ తిక్క. డతులితముగ, 
జ్ జ 10. ens 

న్నొండె శీ టసీింగరాజుం 

11. ఇలుచూజయాచకావలికి దాకలదాక 
మై యిచ్చె నిట్టల వహారివారవ్ప, 

12. తనదుమోసముదీసి తాకట్ల.గానుంచి 
కొట్టగజ్జం డక్థి కోర్కి_తీచ్చి. 

18. నణపతిదేవునికరుణ భట్టుకు మణి 

యడపం బొసంగా గుం జార్యవరుండు, 

14. అస్టసవ్యాస్తంబు లక్టికిచ్చిసుకీ ర్తి 
మహినిసంగనమం త్రి, మాచ డందె, 

15. కొనియిభాస్క_రునిచే చనుగురామాయణం 

చారూఢి సాహిణిమారమం త్రి. 

16. అంధ్యవైమధకావ్యమందె శ్రీనాథుచే 
మామిడిసింగ నామాత్యమాళి. 

17. ఘనదానకర్ధు(డై గండ పెం డెముదాల్చె 

నొజువి య న్నా మాత్యకుంజరుండు. 

18. పగతు(జాట్టమటంచుం బల్క_ గా ధనమిచ్చి 

చేవటెం బెమయసింగరాజు, 
ట్" 4 

19, గురుజగ శ్రయదానగురుమూ ర్తియై మించె 

నండూరిఫీమన గుండమం త్రి. 
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20. ప్రాణికోటికి నెల్ల బహుభత్యభోజ్యాన్న 
స్మత్రముల్, పెట్టె విస ప్రధాని 

Pal భట్టుమూర్తి! గిన్క- రెట్టింపం బచ్చల 

వార మగ్చించెం రిమ్షరసమాళి 

22. ఘనమహైవఠంబు దాకైరామళీ మేళు: 

డని కొల్చె బెండఫూం డన్నమంత్రి 

23. నీడ ద్రాక్కెడువేళ నెటి నర్జి కిమతం 
బిప్పించెం జేవకూ రప్పరాజు 

24. ఘునస ప్పనంఠతు లొనరించి సత్కీర్తి 
వెలయించె విర్ధల వెణ్ణిమం తి 

25, అమిఠళ శ్రుల గెల్చి యవని పాలనచేనె 
రహీ గుంటువలి ము త్రీరాజమంత్రి, 

26, తను నేలున్ఫవతి చేత చె మేటికృతి గాంచె 
వి శ్రీగుంటుపలి నరసింగమం త్రి 

27, ఘనభ ట్లునుక వికి మణికుండల మొసంగి 

నందితిమకపీం దు, డంచెం గ లుల 

28. కవుల ర మొసంగి ఘనకీ ర్రివహియించె 

రహి గసూరగాయల రామమం త్రి 

29, వాకిటికావరి బజోయతో నొనగించి 

దివ్యశ్రీ రి వహించెం దిమముం త్రి 

80. 8ఫ న్నపు(డిచ్చు విపులారము 

ట్ట ee ఏ౦ చెం కామన్న రత్తి 

81. కవిబుధావళి చేలి ఘనకీర్తిని వహించె 
పరకోటివల్లి శ్రీశ రభమం త్రి 

32, నిరతాన్నదాశయె నిక్యకీ ర్తి వహించెం 

i గాళి బందా పరబేశమం త్రి 
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'ర బటు జీ కి ౦దిలి | ఒశానొక బట్టురా క్రిం ధమున ద్వా త్రింశన్మంత్రుల 

ససమాలికను జదువ(జాగెను ; గాని, కడముట్టిం:(జాలడయ్యె, 

అందినంతవటు- 
ల 

స్కీ బిర! రామయ మం త్రి భొన్కరామాల్యుండు 
నిండారునందూరి గుండమం లి 

J 

శీవపాదభ్గ క్తుండు గ, కంఠ వెంగన్న 

శ్రీ నిధి యోకోటసీంగరాబూ 

వేమభూపతిమం శ్రి, మామిడిసీంగ న్న 
యొ A న్న సా బెండపూం డన్నమం హ్ 

మే బై నకొచ్చెర్షకోటకర్భ ముమల్లు 

న్సతిశెకు డలతుక)._.ను చ్చు గావాడలతుక్క రత్తి 

గ్రీయమాడు నెజిజాణ పెమ్షయసీంగన 

మహితుండు సింగనమం త్రిమాచ 

నర్వజుం డ్రెనట్టిసర్నయచిక్కన 
ఆపో ఆజా © స్ట్ 

యధీకుండు చెల్లూరియాది రాజు 

ధీరుండు సాగవలిమన రేం దు, 0డు 

గురిజాల నాదిండ్లగోవనుం శీ 

వికి శరక్కు_చు నుండు భాస్కరామాత్యుండు 

మాన్యుండు కొడప ర్తి మాదిరాజు 

ఇలం గొండవీటిలో వెలయు ప్ప థానుండు 

_ భవ్యుండు బలభద్ర పాక్రఘనుండు 
కుల ముద్ధరించిన సోవయరామన 

ప్రేమి తిరు వెళ్ళ సెమరాజు 
an] 

విస్తారసర్కీ ఆత్త విలసీల్లీ వర్ధిల్లు 

విదితుండు సందూరి వెంగళ య్య 
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శీపలపుణ్యుండు కేసయరామన 

నుజనుండు శ్ర పఠిసోమురాడా. 

వైనీసమాలికయందు? జేర్కొ_వబకిన వారిలో, గొందట 
పం జెప్పంబడిన చాటుపద్యములు చేకుటీనవి, అవి యోక్సీ * ౦ద 

వినరింపంబడు చున్న వి, 

భాస్మ_రుంకు 

ఈ రామముగల ప్రభ్యాశపుపకం లనేపలుగలరు. తిక్కన 
ఏకానువోదు లటుండ రాజముంతులుకు దాతృత్యమునం బ బ్రఖ్యా 
కులును నందవరీకులును నగు భాస్కరు లే నలు రైదుగురు గన్న 
ట్టుచున్నారు. రామ యభాస్మ_గు లీర్యురు, పమనాల్లవళ తాబ్టి 

యందు? బ బ్రఖ్యాతకవీళ్ళరుండు గానున్న రావిపోటి తి త్రిఫుశాంత్ 
పనిచే." 

. సరిబేనై రిపు జేల భొస్కరులు! భాషా నాథ! పుత్రా! వకుం 

ధరయందొక్కండు మం తి తియయ; విశుకొండక రామూ మామాక్యభా 

స్కరుండో; యా; నయినా సవా సృకరశాఖ లేవవే యున్నవే 
తిర్వమైదొనముసే కుచో రిపుల హేతికొ వే వ్రేయుచో వ్రామాచోలొ 

అని పొగడంబడినవాం ప. 

కి a సె నిర్మి ంచెనేమం త్రి నిరుపమ ప్రాకార 

నపకంబ్రుగా గోపినాధప్రురము 

"గెలి దినాం 'డేమంట్రి, లలికని కృనుమునం 

బ బలు(డై యవనుల బలము చెల్ల 

నిలికిగాండేనుం త్రి నియశవై భవమున 

గోసి కావల్ల ఘః సూరి వెలయ 
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పాలించె చేమంర్తి వ్రకటథర్మ ఖ్యాతి 

మహిమ మోజ:గ నాంధమండలంబు 

శీ ఆకండు భూపాలమం శ్రీంద్రసతీతవినుత 

ధీనిశారదు. డచ్యు తదేవరాయ 

మాన్యహితవ _ర్తనుండు శార్యమహితయశుండు 

భాను లేజుుడు రామయభాస్క రుండు. 

కొండవీటి గోవీనాథపురపు గోవీనాథ స్వామి యాలయము 

ముఖద్వార శాఖయందు ప్రాయంబడిన యీిపద ఫ్ట్మువ లన నచు gతే 

చేవరాయలనా(డు వేతొక రామయభాస్కరుం దున్న ట్లు ధు)వ 
పడుచున్నది. ఇంక 'రాయనభాస్క_రులుకూడ ననేకు లున్న ట్టు 

స్పష్టపడుచున్న ది, మనలో దండ్రి వేరు కుమారునకు చెక్లైడు 
నాచారము కలడుగదా ! దానివలనవే యేకనాను మనేకులకు( 
బొసంగియుండె నని తలంపందగి యున్నది, 

చ, కలయంబసీండిగంటమున( గాటయ వేమనమత్మందు స 

తృలముగ రాయన్రభునిబాచండు ద్రానీన వ్రాలమ్రోంతలుక 

గలంగలు గల్టుగల్లు రన గంటకమంత్రుల గుండెలన్ని యః ౯ 

జల జలు ఇల్లు జల్టు రనె సళ్కీ విపర్యులు మేలుమే లనన్, 

అనుచాటుసద్యమువలన6 గాటయ వేముని కాలమున క ,110(న 
నొక రాయనభాస్కరుం డుండిన శ్లేర్బడుచున్న ది, 

శ్లో, శాశాకై పనువహ్ని వేదధరణీగణ్యే చ ధా శృబ్దశే 
వైళాఖే నిగుకొండసీమని సుధీ ర్నా చెళ్ల యప్ప ప్రభుః 

వానిహ్హాయచభ్గ ర్రపూండి మఖిలం గ్రామం స్ట నా మాంకిఠం 

స్రాదా ద్రాయనిభాన్మ్కరాయ విదుషే ప్రై శ్వర్యభోగాన్విళమ్, 

అను కౌసనమువలన క, 1500 తర్వాత నొక రాయన 

ఫాస్కరం డుండిన స్లుర్చడుచున్నడి, నుష్పదియి ద్దజు మంత్రుల 
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ఫీసమాలికలోం బేర్కొనంిడిన రాయనభాస్కరండు స్రాచీనుం 
దుగాం నూహింపందగియున్నాండు, ఆతండు మవోదాత, ఆరా 

యని భాస్కరుని గూర్చి చెప్పబడిన చాటుపద్యము లనేక 

ములు గలవు, 

స్, 

ర్ 

వన్ని ద్దబు భాన్కరులని 

యెన్ని కసేయుటది కల్ల యిద్దజు గాదా 

మిన్నున నొకభొస్క_రు(డును 
బన్నుగ వినుకొండనున్న భాస్కరుం డొక(డున్, 

పసముత్య మొకటిచాలును 

గస వూడ్చిన చింపిరాలు గంపెం డేలా ? 
రసీకుం డొక్కండె చాలును 

రసహీనులు వదువుళేల రాయనిచాచా! 

చేకొని రాయని బాచండు 

శాళాలు గుణించు పిదవకాలమునాండే 

లాశేశ్య మియ్య నేరండు 

దాకును గొమ్బియ్యంిట్టి ధన్యులుగల శే! 

* వవాలి నను వాయును 
Jr WW 

నావ్రాయండు వ్రాసెచేని నవ్వుచునై నక 

సీ వ్రాసీ తావ డియ్యండు 

భా వజ్జుండు రాయనార్య భాస్క్టరుం డెలమిన్ , 

వగమాన్ని య కియ్యని 

మగముండకు మోస మేల మణీమూలివయిం 

చెగగొబుగం జాయె మంగలి 

రగడందున గీ రిదోంచ రాయనిబాచా, 
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ఊఉ. ఓక్కండు మాంగ మిచ్చె మళీయొక్కండు చర్మము గోసి యిన్ని మే 
టొక్కడం డస్థి నిచ్చె నిశనొక్కండు ప్రాణము లిచ్చె వీరిలో 

నొక్కొకవట్టునక బ్రదుక నోపక యిచ్చిరొ కీర్తి కిచ్చిరో 

చక్కగ జూడు మం 0, కులసనంభప! రాయనమం త్రి భాస్కరా |. 

ఉ, రాళికకీ రికాలియసరాయనిబాచ! భవద్యశంబు ది 

ర్పూజికమాచు మించె సురభూ ధరభూధరభూధ లేం ద్రకాం 

తొజనుగోతృరు గ్విధు రథాంగరథాంగ రథాంగ శేష భా 

హోజలబాహి శాహీకరుసారతే హోరత: షూరధాములన్ , 

ఉ, ఏమినిలింపళాఖి! పనియే మినులేశ్వర! యీవి నిన్ను. జిం 

'తామణి మిణినాడటకదా మనరాయనబాచకోవిద 

ఛ్రామణి; యాన యింకటనె కాదుచుమో వీభవంబునందు ని: 

స్నో మతియందు నీగురువునో నుకుమారత నీకుమారునో. 

మ, ఆయఃత్రీ విధి రాయన్న బ్ర భుని బాబామాత్యుందశ్రాంతముకా 

నియలిక బ్రావాణపూజ సేయు టభివర్జింపంగ శ గ్యంబె త 
CY జ 4 

న బామపంజరమునకా బె ల్లర్చక ప్రార్చత 

డ్రీియమేథా యనుచుం బరించు శుకశారీకిన్న రీద్వంద్యముల్. 

ఊ. అన్నరొ కొండగల్లి సచివాగ్రణి రాయనమం శ్రి వట్టి చా 

చన్నజలాన్నస్మత్ర, "మెడపైన పథంబునం బెట్టు నెయ్యి రా 

లాన్నము లొవ్వుంబప్పు పదియాజు తెజంగులకూరగాయ లుక్ 

వెళ్నిలగ బ్లాబోలుదధి 'వేసవిశాల మవారితంబుగన్, 

శ మనలా పెవ్రేలా(జన్నుల 

వసవంటిది లోభ్ళివాని బ్రదుకు ధర్మిత్రిక్- 

జసీిచొలవయనువంటిది 

రసీపనిజీవనము నుం త్రీ రాయనిబాభా! 
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పీ, ఫణిరాజు తనళిరోమణు లర్థికిచ్చునో 
యనుచు విష్ణువు క్రింద నణంగియుం డె 

వైళలొసకధరమెక్కడ నిచ్చునో యని 
యుగ, డక్కడం గావ లుండ(బూసె 

తనయందు మణుల జేకణి నిచ్చానో యని 

పనధిసంకేకేమును వణ(కుచుండె 

సురధరాధరము 'నెవ్వరి కిచ్చునో యని 

తరణి యని రిచుట్టుం దిరుగుచుండె 

గీ శూర! సీదానవిఖ్యాతి యఖిలదిశల 

మించిప ర్హించె నీకీ ర్తి చెంచందరమె 
గాభరా whe కాంతిచంద్ర 

భాగ్య వెంద్ర, ! రాయన భాస్క శేంద్ర,! 

పీ నీచం _శ్రినొశనాండు నెలీభుజించినవిప్రుం 

డమృతాన్న మైనను నరుచిసేయు 

సీసభా స్థలి నొక్క_నిముసమున్న జనుండు 

తల్ప శేషుని నైనం దప్వువట్టు 

సీరూప మొక నాంచు త్రేటీచూచినభామ 

కందర్నునైన డాకాల దన్ను 

సీచేతిదానము నెమిన మినయగ్లి 
మ న... 

యె మైధ నాధిఫుం బొమ్మ బెట్టు 

గీ, నీవె నినుం బోలుదువుగాక నిన్ని చెన్ని 

యున్నమం తుల చెన్నుట పీన్నశనమె 

బాలికా ప్రాణ నూశన వఇంచబాొణ |! 

భాస్మ_రేం ద్రునిరాయనళ్గ స్క_రేం ద్ర ! 

స్రీ, అత రాభ్యాసంబు శిక్ష వేనెడునాంబె 

యోవ్రాసీ నా వ్రాయకుండినావు 
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గుణిత వేళలయందుం గోరి లాశేశ్వంబు 

“చాకు గొమ్రియ్యక తర్హి నావు 

ఒకటి వ జ్రీగాని వ్రాయు నూవా స్వేన నా౭డె 

నున్న చు కే లం చూపినావు 

గణిత వేళలనాండె ఘనయు క్షిగా జన 

గురుకీ ర్తికిని బాలుగూర్చి నావు 

తే నిజకులాచారధర్మ ౦బు నిర్వహించి 

హెచ్చు గలయిట్టిదాకవై హెచ్చినావు 

సరసవ్భాదయుండ వినుకొండశాననుండ ! 

భవ్యభరతుండ ! రాయనభాస్కరుండ ! 

కీ సంగీకసాహిర్య సర సవిద్యల కిచ్చు 

బహురూపులకు నిచ్చు. బట్టు కిచ్చు 

"పెండ్లి పేదల కిచ్చుం చబేదవి పు పుల కిచ్చు 
బీడసామిలకెల్డం బిలిచియిచ్చు 

తిట్టవచ్చిన నిచ్చు డీవించంగా నిచ్చు 

గ్ ట్రవచ్చిన నిచ్చు? గంటే కిచ్చు 

భాచన్న ! యననిచ్చు భాొస్క_రా ! యననిచ్చు. 

చేర చాచా యన్న. రరిగి యిచ్చు 

గ్, మెచ్చి రగ నిచ్చు మెచ్చులుమెచ్చి యిచ్చు 

వీండువాం డనకయె సొమ్ము వేండ నిచ్చు 

మం త్రిరాయని భాస్కరామాత్యుంబోలం 

గలశి దొకలు మూ:ండులోకములయందు ? 

కీ కదలిము 'ల్వెడలంగం గడప కార్ దాంకినం 

దల పాగ వందిటం దగులుకొన్న 

ఎందుబోయెద వన్న *ీకవిపు) 06 గన్న 

నొంటిరోదన మన్న నుండు మన్న 
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తగిన చో. దుమ్హికం దంబళియెదురై న 

వీడినకల వాని వీథిం గన్న 

ఒలిమిడి మిక్కిలి యొంటికొ వ్వైక్కినం 

బులం6గువీ చినం చబొడపురుగుం గన్న 

గీ మాన శేతెంచు నగినమాజములకు 

నిచ్చు నిహ్టైర్థవ స్తువు లెలమితోడ 

సరసహృదయంండు వినుకొండకాసనుండు 

భవ్యభరతుండు రాయనభాస్కరుండు, 

ళ్ నే ఈ క్రిందిపద్యమున భార్యనిచ్చె, ననంగా వివాహముచేనె 

ననియే యర్థము నాకించు. ధనః 

సీ, ఆవుఫౌడ్చినయర్థి 'లేవకుండంగ నిచ్చె 
వలవేనీ రీసీన వాని కిచ్చె 

గుడి వ్రాసియా:గినం గొఅగొఅపడ కిచ్చె 

చట మె బట్టు కిచ్చె 

మొగసాల జిచ్చిడ తగవరి( బిలి చిచ్చె 
జో 
నిలచూజ వేడిన నెనంగ నిచ్చె 

ప్రాణాముల్ వేండినం బ్రాభవంబుగ నిచ్చె 

భార్యను వేండినం బరంగ నిచ్చె 

గీ పల్హ మడీగినంబదటులో! బల్ల మనక 

భట్టుగొంపోయి మున్ను తాకట్టు పెట్ట 

ముచ్చ వెంగనC జేవట్టి మెచ్చియిచ్చె 

ఛవ్యభరతుండు రాయనభొన్క_రుండు, 

ఈయన డాతృత్యపు బిచ్చిని వినుండు! విట గ్రామణు లకు 

గానునత ము వెటించినాండంట | 
కా ౬ 
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స్రీ ఆతిథికోట్టప నిల నమృతాన్నన్నకృ౦బు 
నంబలిస్నకృంబు నాకురులకు 

అచాద్యలిండ్ల రామానుజస్మత్రంబు న 

నూనెస్మత్రము శిరస్ఫాషనమానకు 

చాలకులకును నేర్పడం బాలస్మత్రము 
శామనత ము విటగామణులకు 

UU నూ 

జలకమాడుట కింట జలన్ఫృప్లీ సృరృంబు 

తొంబూలసన క్ర 0ము ధన్యులకును 

శీ కటడలంచేసి వినుకొండ వటణమున 
టబ టి 

సర్వ'కాలము సత్కారవూర్వకముగ 

మం గ్రిరాయన భాస్కరా మాళ్య్యు( బోల 

Xలకి దాకలు మూండులోకములయందు ? 

మణటియు; _ 

కీ, బట్టు దీవించుచు బాసికంబును జూప 

వెలయ: బెండిలి చేసి వేడ్య( బంపె. 

జొచ్చ॥ ట్రలమోంద సోలియుండలం జూచి 

వట్రామంచము పొన్ను బట్టు కిచ్చ 

వలిర్రాడుం జూవపీనం బెలంగే యెద్దు నొసంగేం 

బలుపుం జూచిన బొడివళువు నిచ్చెం 

గ శ్లింబుంజూపిన ఘనత గ జ్జము నిచ్చె 

జుట్టం జూపిన దాసీసుదతి నిచ్చె 

గ్ స్నానమాడంగం గడియంబు జారం గడమ 
శడీయమును వేయ శాంభవి కరము చూపె 

వెలయ రాయలకుం చ్రమ్లువేని చూపె 

స రసవ్భాడయుండు వినుకొండ ళాసనుం౦డ్రు 

భ్ వ్యళరతుండు రాయన భన్క_రుండు. 
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కీ నిక్యసక్య త్యాగ నీతిలో శిబి జెప్పి 

నిను చేప్పి మలీయణను నిన్ను6 జెప్పి 

బహుసర్మాకృమమునC బరశ్సురా ముని జెప్పి 

నిను జెప్పి మటీయును నిన్న? జెప్పి 

రఘుకులో త్తముం డైన రామచంద్రుని చెప్పీ 

నిను బేప్పి మటీయును నిన్ను( బేప్పీ 

నుకుమారకను సరి నురరాజసుతు( జెప్పి 
నిను చెప్పీ మణియుంను నిన్ను చెప్పీ 

గ్శ్ చెప్పం దగుంగాక యితరులం జెప్పందగునె 1 

కలియుగంబున నీవంటీఘునుడు కలండె 1! 

ఆమికగణ ఫాం ద్ర, ! మానినీకముదచ దృ! 

భాగ్య చే వేంద్ర, ! శాయని భాస్క రేం ద్ర! 

డ్, సన్ను తలీలం బాండపులసంతతిం గర్జుండు దాక గాక వా 

రన్నలు దములందు నొక కైన వదాన్యులు గారు; కీ రిసం 

పన్ను నిరాయన, ప్రభుని ఛాస్కరుసంతతి నెంచి చూడ వొ 

రన్నలు దము లింటం గలయందణు దాతలు భూకలమ్లునన్ , 

సీ, ఏవేళం జూచిన నిందిరానంద మె 

యందమై చెలంగు సీముందిరంబు 

వీపాళం జూచిన గో పాలసక్క థా 

భిందమె చెలగు నీమందిరంబు 

వజాము. జూచిన నిష్టాన్నభోజనా 

ళిందమై చెలంగునీమందిరంబు 

వృప్రక్కః జూచిన సుభ జానాయకా 
Wy 

భీందమె చెల(గు నీమందిరంబు 
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శ గాక తక్కినమం లి వరములయిండు 
won 00 

మేక మెడ చండ్లు గిజిగాండ్ల మెటుగ/సాండ్లు 

ఫూవుంబోండులం నిర్మి ౦చుబొమ్లగిండ్లు 

భఛవ్యవిభ వేంద్ర, ! రాయనిభాస్క_రేంద్ర! 

శ్రీ రంగత్కృ పాదృష్టి గంశాధ వాని! 

మణికంకణంబు 'లేమంత్రి యొసగె 

భిశార్థ మోయ6గా నతీయంబగునట్టు 

మార్హాండుః డర్భ మేమంత్రి కొసలాం 
దగ వేండినంకలో జగతివపై నర్షికి 

మానంబుప్రాణ మేమం్రి, యొనల౫ి 

మోనంబు తాకట్టు వేసి వదారంబు 

మహిమచే నరి కేమంలి మొనసి 
@ WW 

శీ: అకండు నందవరీకవ రాన్వ యుండు 
ద 3 ; దుర్భటుండు వసీష్టగో త్ర దృవుండు 

శ తుమఢనుండు ఏనుకొండ శాసనుండు 

భవ్యభ రతుండు రాయనిభాొన్క_రుంను,. 

క, వసుధేశుం గొల్వరాదో 

వసగలమణియంబు చేసి ద్రైదుకయగరాదో 

రససిదిం బడయ రాదో 

రసికుడు కారాదు గాక రాయినబాచా | 

శ, మగాళ్ల బంటినీళ్ళ కు 

వీంగుదు రమక్క_ యనుచు వెరపున వనితల్ 
వ్రాయి పయోధథధులు చాంటెను 

రాన సీకీర్తి౯ంత రాయనిబాచా ! 

ఫీ, ఉత్తుంగ భుజసూనుద త్తనం దాఫురీ 

పుణ్యా గ్రువో రాంశభో క్ష యితండె 
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ఆజన్మ సంసిద్ధభూ బిన వ్రఖ్యాశ, 

దానసింహాసనా ధ్యాసి యిశండె 

కొండపల్లీరొజ్యమండలాఖిలమవో 

గణకసందోహో గ్ర గణ? డికడె 

నై కంఠ తీర్థని ర్వా ఇసంయమిక్ళ పౌ 

సంవర్థి తాఖిలై శ్వర్యుం డికండె 

గ. కొండవీ దుద్దగిరి పెళుగొండ గుత్తి 

'పపానుగ ల్విజయనగ రపట్టనముల 

యర్ధులకునిచ్చు నికండె యాం మనుచు 

జగమురాయన భొస్క్లరు. ెగడంబొగడు, 

ఊం రాజశకీర్తిశాలి యగు రాయనిభాస్కరు వేండంబోవంగా 

నాళికి నిట్టనుక బరునిమాలికి నిటను నరి కి టకుక్ | 
లం య థి 0 ప 

చేజముపెంపులేనీ యతిదీనుని హీనుని వేండంబోవ-గా 

శాళికి నిటళుకొ బరునియాలికి నిటు నరి కిటవన్. 
౧m య gp 0 

ల్లో, కృ లేయుగే బలిరా తా శ్రేతాయాం రఘునందన? 

ద్యాపశే సూర్యపు క్త్రగ్చ కలౌ రాయనభాస్కర, 

గ, పరణగరాయనికులబాచని ధన మెల్ల 

భళటులపాలు కవులపాలు దలంవ 

ధరను లోఖ్గివాని ధనము దాయాదుల 

సాలు జారకాంఠపాలు వేమ! 

ఈపద్యమునలన, వేమనపద్యశర్హ యగు వేమన రాయని. 
భాస్కరుని కాలప్రువాండని తేలుచున్నది, వేమాభిధాను లగు 

నప్పటి కొండవీటి రెడ్డిరాజుల సంతతిలోనివాయె యైయుండును,. 
ఈయుదాహరింపంబడు పద్య మాతనిరీతిం చెలుపును, 
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క, కాదన డెవ్వరిచేనియు 

వాదులకుంబోండు 'వెళ్టీ వానివలెనె తా 

'భీదాభేదము లెటులండు 

వేదాంతరవాస్య మెల్ల "వేమన యెబు(గున్, 

ఈపదస్థి మాభాస్కరుని రాస్టణముం గూర్చి చెప్పబడినది 

చ, సవాజకళంకమూ ర్తులు కుజాతులు గూఢకరోదయ ప్రభా 

మహిళులు గో క్రనిష్విషదమాత్యులు రాత్రి, చరానుకూలథీ 

సహీతులు మందప ర్తనులు సరృసమానులు రాజ సేవక 

గ్రవానులు శాననయ్యె నల రాయనిభాస్కరుం డ స్పమి౦చినన్, 

భాస్మ్కరసూతి కొండమం త్రి 

శా, కాం డానిర్భవభాండభూవరివృఢ గై ) వేయశై లేయసూ 

కాండాటాధిపశేశుమూతులబలా కాళ స్తవం తీమరు 

శాం డా ఖండలతుండి పాండదురయశకర్ఫూర పీటీ ధవ 

త్కాండా ! రాయనమం త్రి భాస్క_రునికొండా ! దండనాథా గ్ర ణీ! 

శా, రెండా నాల్కలు సాంప్ర గాయికునకుకొ లెక్కింపలా నొక్కే 

eMac toc Es నాల్కల దొ 

చం డారాలికులాటవీదవాన శేజస్సా ఫరథాటీలస 

తండా ! రాయనమం శ్రి భాస్కరునికొండా ! దండ నాథ్యాగ్కణీ! 

శ, పద్యము చెన్నిన సుక్రవికి 
8 నాద్యముగా నియ్యనట్టి వా నాత్తునియా 

పద్యము పౌమైకణ చును 
బ్ర ద్యోతితకీ ర్థికాండ ! భాస్కరుకొండా ! 
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గీ, పడుచునిడిన వాని బద్యమిచ్చిన వాని 
గడుపు కిడినవాని నడుపవలయు 
నడుపలేనివాని నయవిదు లెతురా ? 
భువిని భాస్కరేంద్రపు క్త) కొండ |! 

రామలింగ భాస్క్టరుండు 

రామలింగభాస్కరుడు చిజుతే నాడు విద్యాభ్యాసము 

చేయుచుండగా నొక బట్టువాండు-_- 

క, రాయని భాస్కరుతో నే 

పోయెసుమో కీ _ర్తికొంత జూ 

అనెనంట ! తోడనే యాతండు తనకరముననున్న మణి 

కంకణమును వాని కొసంగిపోదె__అనెనట! అచ్చట మతి 

యొకడు మచేకీ-_అనెన:ట! అంతట నాభ్గట్టుకవి ఫూరిం చెను, 

ఆయనమనుముండు చతురో 

పాయుండగు రామలింగ భొస్క_రుం శేరెన్*, 

సీ, ఏమం గ్రిసర్కీ_ర్థి హిమ సేశుపర్యంత 
మవలిమండలము ముత్యాలశాల 

ఏమం త్రి మొగసాల యే ప్రాకు చూచిన 

సంగీఠసాహిక్యసరసనోష్టి 

వఏమం తి యిలవేలు పిందు రేఖామొళి 

'చాడేశ్వరీమవాశంభుశ కి 

C ఏమం త్రి సౌందర్య మిందీవరాశుల 

వాలారు జూాపుల పలపుముద్దు 
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న్ ఆకు హరిదాసవంళాబ్ధి శదిభవుండు 

అర్థిదారి ద్య గాఢక మోర్కు6 డతండు 

చానధర్త్మ వరోపకారానుకూలి 

. భాస్కరుని రామలింగన్న భానస్కరుండు, 

సీ, నీజీవదేవుండు నిజభ క్షరకాప 

రాయణుం గాదిశారాయణుండు 

సితాత జగ దేకదాత రాయనమం త్రి 

భాస్కరాన్వయుడైన భాస్కరుండు 

నీఠం డ్రి, వితరణఖ్యాతిని. గలియంగ 

కర్భుండురామలింగ ప్రధాని 

నీకల్లి బలిహికనీలి నరుంధతీ 

చేవితోం బ్రతివచ్చు తిరుమలా౦ఖ 
శీ, కనర వెలసీతి వత్యంకవినయ విభవ 

గురుఠరై శ్వర్య మవానియగుణగణాఢ్య ! 

భవ్యభరతుండ ! వినుకొండ పాలకుండ ! 

భాస్కరుని రామలింగయ్య భాస్కరుండ !, 

ప్రీ కడంగి మేఘుం డేక కాలంబున నెకాని 

కొమరొవ్బనేవేళం గురియలలండె 

కల్పభూరువా మొక్క కాలంబున నెకాని 

గరిమ నే వేళలం గాయ లచ 

కమలారి తా నొక్కళాలంబున నెకాని 

యే వేళనమృశంబు నీయలగలండె 

శానుభేనువు నేక కాలంబున నెళాని 

"పెంపొంద నేవేళ చిదుకంబడున 

శీ వలంచనై పోక యాకులపాటు లేక 
వట్టిపోవక చిల్లరవంక లేక 
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యనువెనం బర్థుల కొసం౫ె దౌర! భువిని 

! జ | ఖఘనసుగుణసాంద ! రామలింగయ్య చం ద్ర! 
న్ 

గోపరాజు రామ వథానుండు 

స శ్రీమాక్ గణపతి ర్భూపో గజవత్యన్వయోద్భవి, 

అస్తి క భూమండ లే కన్య బహవ స్సంతి మంత్రి 8, 

సోపరాజాన్వయోఒమాతో § రామాఖ్యో గణశ్యాగ్ర ణీ 

గణకాచాం హిశారాయ సద్యశ స్థాపనాయచ, 
థి థి 

లిష్టత శృళిమార్తాడౌ యావత్తావ, , 
నోత్రశా న్ర్రేంబలేందూనాం సంఖ్యాభ్రే శాలివావానే, 

రక్తాత్యబ్దే భాద్రదర్శే అర్క గ్ర వాణ కాలిశే, 

"లేన రాజ్ఞా గ్రహీ ద్దానం కృష్ణ వేణ్గాకటే తథా. 

ధర్మ మేక త్కలౌ యేన చాక్షీ ప్రచ దురాత్త్శన్మా 

షష్టివర్ష సహస్రాణి బొయ రే ఖభయోనిషు, 

ప్రాచీన లేఖనములం దీన్లోకము లగపడుచున్నవి,కా, ౧౦౬౭ 
మున గజపత్యేన్యయు(డగు గణపతి కలండో యని విచారింపవల 
య్నుది, లేక వైశ్లాకములందు. 'గణపత్యన్వ యోద్భవణి 
ని యగునో! ఈ రామప్రథానుండు కమసాలంలపరమయి 

ముండు కరణికవృత్తులను నియోగిబ్రాహణుల కిస్పీంచెనంట ! 

గృన్ల వేణ్ణానదీరీరమున భూదాన పతి గ్రవా మొనర్చి సజాతీయుల 

1రించెనంట! దానికి వైదికు లెవరో యామేపింపంా నియోగు 
రెవరో బదులు చెన్పిరి- 

7 
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ఆ కేవము 

చ అశగతళబ్దశాన్తచయు లై నమకోత్తులు వండితో త్తముల్ 
భుశకకలంబులో దధికఫూజ్యులు న లటుండ: హాటికై 

నవరవకల్పనావిధిచణకృము తోంవ నబద్ధమూము నీ / 
కవు లిల దానపా శ్ లయి శా వము చుట చూవెచి క్రముల్ ! 

ఉ, మాకఘనుంకు టి రి పరోవకారి దు 

శ్ఞానదురన్నముల్ గొనండు తప్పండు స్వామిహితోవకాగముల్ 
దీశులం బ్రోచు బాంధవవి చేయుము డనీ స్స్ వేడం బోండు తా 

నూంకవేద్యతోడుక నియోగికి నిచ్చివదాన నుల్ప మే ! 

ట్ వ్ర కుంట చిక్కమా వికృత వై దకనూ నిజదారరశణకో 

పొయమునై నియోగి యిలం బౌర్థివ పీవ యొనర్చినంత చే 

పామయునె వంశకీలములు పాయక యెచ్చ్వుడు చ్చ కృగుష్పులుల్ 

వ్రాయకె యెల్ల లోశములవారలుం జేసినపుణ్య పావముల్ 

చ, కవి కమలాసనుండు త్రి జగత్సతి యైనపి శాక పాణియయం 

గవియె తలంవంగా6ం గపులుకారి వరాశరబాదరాయణుల్ 

కోని కృ తపు _్ట సక గృహణగర్వితు లల్చులె పజ లంద 76 

గవు లంట |! దానప్మాత్రు, లంట! కారంట! యిట్టి ౦పో విచి త్రముల్. 

ఆతనిపళ స్పి 
టీ సాతి 

సీ, శనకీ రి యాచంద్ర తారార్కముగ మంటి 
కులులకుం గరణికముల నొనంగి 

నతిథినంకర్పణ మనుదినంబు నొనర్చి 

ఖ్యాతిగా హారివార ప్రీ తిం శ్లేసి 

వర్ణక శ మాచారనిర యంబుల కల్ల 

వేదో శ్రీతిగా వెలయ జేనె 
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ఘునమ్ని ప్ర వందిమాగ ద్గకవీం దుల నెల్ల 

న్మగవోరము లిచ్చి యాదరించె 
, నరండు ఫీ గోవరాకాన్వయాబి చం దు 

కూ లో 

డనంగ విలసిల్లెం దనసాటిఘనులు పొగడ 

మం క్రి దే వేంద్రు,( డన స్వతంత్ర లీల 

మంత్రి కల్హేళి రామయా మాత్యమొళి, 

1x ర్ సీ వీంెపో! ద సారి వీరమం త్రి కఠోర 

భూధరంబులకు దంభోళిధార 

వీండెఫో కవిరాజ గాఢ దారి ద్ర్యాంథ 

కారంబు లడగించుకనులహితు(డు 

సీండెసో బహునీతివిద్యానిరూఢి చే 

సురగురుం గెల్చినశుభకరుండు 

వీండెసో చతు్ది వేష్టి తావరి గల్లు 

బహుమం౦ శ్రి కులసార్వభౌమమూ ర్తి 

. ఈశండేసర్వ దేవ తా ప్రీ తికరుండు 

ఈకండే సోవరాట్కులకీకభానుం 

డని కపీందు లు ఫౌగడంగ నతిశయిళతె 

మరలి, జంభారిరామయా మాత్య కరి, 

గవర లాలా గారతునుకారాకరా 

కరణక్హు మల్లన 

. గంటము ఖద్దముతోడుత 

నంటినం బగ దీర్చ్పవలయు నవసర మైనకొ 

గంటము శంఠమఃకీొఆ కె 

కంటకరిపువ్భాదయ భల్ళ! కరణముమల్డా, 
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క, వంచింవం జనదుమం౦ం శ క 

వంచించిన గీ ర్తి గలదె వనుమలిలోనకొ 
బెం చవిసిన ఖం గనునా 

కం చవిసిన ననును గాక కరణముమల్డా! 

క. కరణము గ్రామాభరణము 

కరణము తమనంకవారి కాభరణం బా 

కరణము నృషశుపకరణము 
కరణము కులవార్గిచం ద్ర కరణముమల్లా | 

శద నదాతానిదారాలాదాలిన. 

బండారు శేతమం తి 
©) 

ఉ, అలములోన నోడమికి నన్యవ ధూటులదిక్కు వోమికి౯ 

మేలిమి వైనలొంకమికి మెచ్చినచో వృ గామికి౯ మహీ 

పాలనకీ ర్తిలోలు. డగుబండరుశేకననీలిసాటికికా 

నాలుక మద్దుప పట్టెద మనంబున రాముని నిల్చి వేడుకన్. 

క్రీ 
దయ చముం తి గ యా ౦ 

ఉ, మోంద వెలుంగు ఫూర్జశళి నేనిక ళంకముకచ్చు: గ్కిందటల్ 

రోందుచు నున్న శేషఫణరో చులకప్ప్వు నుధాపయోధ్గిలో 

సీందెండుకృళ్ణుకక్వుం బర మేశ్వరుకంఠముకష్పుం గప్పి మా 

సీడయయాఛకీ ర్తి విలసిశ్లైను దిక్కులం ట్రకగాటిబ్లచున్. 

కోటనీింగ రాజు 

ఈతండు విద్యానగరప్రభువును శ్రీకృష్ణ దేవరాయల 
తండ్రియు నగు వీరనరసీంహ రోయల శాలమునే నున్న వాండు, 
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కాజ శేఖరచరి త్రమును రచియించిన నుల్లయకవితం డ్రి మూదయ 
మైరావణచత్రమున వెం జెర్ల్గగోవమం త్రి తన్నిట్లు ప్రశంనీంచి 

18, మెప్పించినాడవు మెజపడిం గర్హాట 

పలా 

నరనాయకుని వీర నారిసింహు 

ధట్టించి శాండవు తస్కరకవిరాజిం 

గోటసింగయ మం శ్రి కొల్వులోన 

కాంచినా(డవు కనత్కాంచ నాభరణ3బు 

లేపార నందాపురీశు చేక 

అందిశాండవు ను_క్తమాళ పద్వయంబును 

గడిమిభూమండలరమణు చేక 

, నతిమతిస్ఫూ రిం గ్యోడించినా(డ పఖిల 

కావ్యలత ణలమ్యసానరము ఇెజ య 

నిన్ను6 'బేశ్వేర సర్ట్మింప నింక చేల 

ఫో డ వన్నింట సర్వయ మాదసుకవి | 
లో 

కోటనీంగ రాజు నిరతాన్న దాత 

పాయసాన్న పౌఢిపకి పాక మే ణాలు 
విండీపంటలరుచుల్ మెండు మేలం 

ఆజ్య ప్రచావాంబు రాజ్య మేమని చెప్పం 

బల్బని పెనరొల్పు. బవ్వు చెప్ప 

మెర మై స్వచ్ళమై మెద వెడురాజాన్న 
మెన్నం ౫ కొంటి మోయన్న! నిన్న 

బహాంవిధ్ధశాక, ప్రపంచంబు తుదిముట్ట 
నూరుగాయలరుచు లొరవు లుట్ట 



ట్ట ఇవాటుపద ర్ట్ముణ్ నుంజరి! 

గీ, అనుచునీషం క్లి.భుజియింతురనుదినంబు 

భూనుర్రేమ్టు 'లెలమీ నుప్పొాంగ పొంగి 

మహిరభారి త్రకొండయామాత్యపు త్ర! 

కుటిలదుర ర్మత్సిముదథ్గంగ! కోటసింగ ! 

సీ, రావ్రారుఫురిథిల్లీ రాజ్యంబులం దుండి 

సింధుబర్భరనధ్య సీమనుం డి' 

పౌంచాలమాళవ పాండ్య భూములనుండి 

కటకకుల్యా చలగయలనుండి 

ఘాోట్టాణ టెంకణఘూర్టరోర్వులనుండి 

నుళయాళ కేరళమహులనుండి 

భోేజకర్ణాటశాంభోజభూమను లనుండి 

సాల్వాంధధ్ర ముఖ్య చేశములను౦డి' 

గీ, చాలనేతెంచు సద్ద్విజసంఘములకు 

నన్న 'దానంబు గావించుచున్నదొరవు 

భ్రవ్యచారి శ్ర ! కొండయ ప్రభునుష్ట త్ర! 
తటిలదుర్య 0 త్రిమదభంగ! కోటసిరిగ ! 

క నరజన్మ ంబునC బుట్టిఈ 

గరణీక మె యు'త్తమంబు కరణం'బై నక 
ప్రురుహిర్థపరుండు గావలె 

శిర నెత్తినఫలము కోటసింగనవర్యా ! 

చ. గడుసరి లోఖ్సియర్థ మది కన్నపుదొంగలబందిపోటుకుకొ 

బుడమిని వారకాంతలకు భూవతికిం జను. గోటసీంగ ! నీ 

బడసినయర్థ మార్తులకు బాంధవకోటికి యాచకాళి!లా 

గుడికిని సక శాలకును గూషళటాక వన చ లివకున్, 
ల Ww © 

శీ. కోటసింగళాజు నూటవాసీయె కాని 

గంగమాంబపలన ఘనత కెక్కె 



క 

శ 

డ్, 

కొట్టడవు-ఎజ్జరుం త్రి 
గంగమాంబ జగలి గయ్యాళియెనను 

సేంగరా జింశేమి చేయగలడు, 

నిట్టల హరిహరప్ప 

నిజమా రాజ్యసుఖంబులు 

నిజమా తరుణీవిలాసనికుపమలీలల్ 

నిజమా సంపచ్చయములు 

నిజమా యి జీపనంబు నిట్టల వారియా |! 

ధీరోదారగుణంబులు 

కారణజన్లు నకు వేటి క జపంగవలినా 

థారుణిలో6 డెంకాయకు 

నీరెవ్వరు పోసి రయ్య నిట్టలహరియా ! 

నిట్రలహారియుం౦డయి యిల 

బుట్టెను నుగధేశుకల్పభూరువాములం దొ 

మట్టులు గాకుండినచో 

నెట్టుల నిడు నర్జికోటి, కీప్షి కఫలముల్ + 

దాకలదాకేను గదరా 

భూరలమున చెట్టినుకృఠ ముం జేసిరొళో 

ఖ్యాతిగలనిన్ను6 గనుటకు 

వీకలిదం దు లు గడంగి నిట్టలహరియా | 

—-ఫ్థ 

\ 
కొట్టరువు ఇ ఎజ్జమం తి, 

వీనులు సం౦రేసీల్ధు నిను విన్న[; గనుంగవ నిండువారు నీ 

మానిశమూ ర్హిం గన్న; నిను మంత్రి శిఖామణి పన్న నాలుకం 
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జేనియ లొల్కు; నీ వొసంగ దివ్యవిభూమణ చందనాదులక్ 

మేపను నాసీశేంద్రియము మెచ్చుర కొట్టరు వెజ్లధీనిద్ధీ ! 

గుండమం త్రి, 

మ జెట్టన గజపతి దేవుని 
పట్టణమున గ ల్లువీరభటపామంతుల్ 

చుట్టములం దాకవే బరి! 

గట్టిగ గుండన్నకరుణగల్లినకతనన్. 

సింగనమం తి మూచండు 

సీ, కులమును రూపును గుణమును గల్లిన 
యింతి నిల్హాలుగా చేలవలయు 

వీర్యంబు హీతమును వెరవును గల్లిన 

పురుషుని బంటుగాం బ్రో వవలయు 

శ్రీ సెపు వాటింవ నోవక కలిమిమై 
నిలయులురాజును గొలువవలయం 

అఖిలంబు చిలీ(న దయాణు(డై సెంపొందు 

మూర్తి సద్దురు డం చుమ్రైొక్క_వలయం 

కే, కాన నిర్నిగుణంబులు గె చేని 
ఆలియెడం. బుగ్రునందు భూ పాలుపలన 

గురునివట్టున సౌఖ్యంబు “గూడు టరుచె 

మనుజనుం దార! సీంగనమం శ్ మాచ! 

సీ న్యాయంబుదప్పనినరపతి నరపతి 
నరపతి పొలించునాడు నాడు 



నీంగసమం తి మాచ,డు 
Uy 

చా డెటీంగినదొరపో(డిమి పోండిమి 

పోండిమి సొబన్హైనబుధులు బుధులం 

బుధులు సంఫోవించుపురుషుండు పురువుండు 

పురుపో _క్షమునిమి(దిబుద్ధి బుద్ధి 

బుద్ధిమంతున చై. నప్రణ్యంబు పుణ్యంబు 

పుణ్యలక్షణ యైనపొలయతి పొలటి 

శే, పొలంతి యట్టిద కలవానికలిమి కలిమి 
కలిమి చల మని తెలిసిన తెలివి తెలివి 

భానునిభ లేజ! లక్క మాం బారనూజ ! 
మనుజనుందార! సింగనమం, ల్రి మాచ, 

'సీ అరులయెడలం బ క్యర్థులరుడలను . 
థి WwW అథి 

వెజ పెబుంగనివాండె వీరవరుండు 

సశులన్నిథి మహీపతులనన్ని ధియందు6 

ద_ర్షజీంపనివాండె శైర్యపరుండు 

భన మలం బై నం జన నగ్గలంబైన 

గర్వ మెర నివాంటె కార్యవరుండు 
౧ 

శివ్రమి౭ద వైనం శేశవుమోంద నైనను 
దలంఫు నీల్సినవాండె క క్ష్వనును(డు 

గీ కాన నిట్టివి వేకంబు గలిగి మెలంగు 

ఫురువు లివాపరసొఖ్యముల్ పొందువారు 

భానునిళ లేజ! లక్కు మాంచారేనూజ ! 

మనుజమందార! సింగనమం త్రి మాచ! 

శ ఈలోకపుసుఖంబు నాలోకపుసుఖంబు 

సలిచేక నుకుచేశం జాలం బడసి 

మేనిరోగంబును లోనిరోగంబును 

వెబ్లుచే చేల్చుచే నజ్జగించి 
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గురకర్పణంబు భూసురతర్పణఎబుకు 

భక్తిచే శక్తిచే బరంగం జీసి 

అతినుకృతంబును నభ్గిమ తార్థంబును 

నీతి ధైర్భంబుల జెళయంబేసీ 

గీ. తొల్లిదన్నమహాత్తుల త్రొవ చెలిసి 
తప్పకుండ మెలయగునారు తత్త్వ్వఘనులం 

భానునిధ లేజ! లక్కమాంబాతనూజ! 

మనుజమందార! సింగనమ9 ల్రీమాచ! 

పీ, తల్లిదండ్రుల బ్రో, చుకనయుండు తనయుండు 
తగు రాజు చేపడ్డధరణి ధరణి 

అభిమానవతి మైన యంగన యంగన 

యక్క_ఆకొదపిన యర సుర 

మొరుకాంత(గోరనిపురుముండు పురుషుండు 

వేం డనియాతనివిద్య విద్య 

సంగ రాంగణమునం జద్భుట చచ్చుట 

| పవసించి సల్పెడుప్రతేము ప్రతము 
శీ. ఎదురు త న్నెలిం/గినయట్టి యెలుక యెలుక 

ప్రబేలు మెచ్చంగ6 జెప్పెడిపాటి పాటి 

బగయె లేకుండ ఢ్రిదికీనబ్రనుకు బ్రదుకు 

మనుజముందార! సింగనమర్మత్రిమాచ ! 

సీ ఎర్తుపుళ ఎ్రంగారంబు నరవుసంభోనగంబు6 

జేముటయెల్ల ను నేగ్గుగాడె 

విష్పనిపువ్వును నొప్పనికాంతను 

ననుభవించుట యెల్ల నధమవృ ల్లి 

తచ్నెణలుంగక యున్న మన్నింపు లేకున్న? 
గాపుకం బుండుట కష్టకరము 



సీంగనమం త్రి నూచ(డు రర? 

తరమెయింగనిరాజు వరమానిచైవంబు. 

గొల్చుటయెల్డను గూళతనము 

గీ గాన నెప్పుడుం జతురుండై ఘనత మెజసీ 
చ్రజిలు మెచ్చంగ నుఖలీల బ్రదుకవలదె 

భానునిభ లేజ ! లక్కమాం బారనూజ ! 
మనుజమందార ! సింగనమం ల్రినూచ! 

న్సీ, ఉద్యోగహీనుడై. యు౦డేడుమనుజుని6 

ల్లో వంగ జాల 'జేదేవుండైన 

ధరం గృకఘ్నుండై ననరునివ రన చూచి 

శ్రగరాదే పుచ్చినకుక్క_ యైన 

అత్యంఠధనలోభి యగువాని యెడరోసి 

నవనీ వర్థిలవి ప్రాణంబు లైన. 

అఖిలజగ గో హీ యగువాని కలుగే 

కృప చాల గల్లినకపనులై న 
౧ న్ 

గీ గాన నుద్భోగియె కృవఘ్నుకకుం బాస 
వెలయ లోభింబు విడిచి జీవులకు చెగ్టు 

చీయకుండెడువా(డు విళిష్ణుం డంద్రు 

మనుజమం దార! సింగనమం త్రిమాచ | 

జరా . సంపద్ధినునిం జేయంజనదు కృతఘ్నుని 
నై న్యాధివతిం జేయ(జనదు భీతు 

కపటాల్తు నాత్తీయుంగా( "జేయ వలవదు 

సన ౦కే మెజిం౧ంవంజనదు సభల 
శీ 

శార్యంబు లూహి౦వం గా దవివేకితో. 

గాదు వంచకు( గార్యక ర్త శేయ 

హేపాతుం బరమీరు, భ్ క్రివిహీనుని 
- ఆ ~~ 

వలవదు పరిచరవ రిం జేయ 
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గీ, అన్ఫతభాషణు'చేక దుర్వ్యసని చేత 

లోలమలిచేన నర్యంక్ష భళి చేక 

వినిన కార్యంబు వలవదు విశ్వసీంప 

మనుజమంచార! సింగనమం ్రి,మాచ! 

నీ కలమున నధికుండై గుణవంకుం డయ్యెనా 
యా+కారహీను.డై యలరుచుండు 

వాకారలత్ణం బంకయు గ లైనా 

యోగ్యత లన్ని యు నొప్పకుండు 

యోగ్యత లన్నియు నొప్పుచు నుడెనా 

గ ర్వాంధ కారంబు గప్పియుండు 

గ ర్వాంథ కారంబు గప్పక యుండెనా 

' యనుహలసతి లేక యవయుచుండు 

గీ, కొను గలిగిన సంతలికొజకు వగచు 

ఫు త్త సంతతి మొదలుగా బొందె నిన్ను 

భానునిభ లేజ! లక్కమాంచాతశూజ | 

మనుజమందార ! సింగనమం త్రి మాచ! 

సాహిణి మారన 

ముప్పది యిద్ద ఆుకుంత్రుల నీసమాలికయాసాహీణిమారుని 

నియోగిని జేనీనద, ఈకండు బ్రావాణు:డు గాం దోంపండు, 

"క, అప్పు లిడునరండు ఫఘనుండా 

అప్పు డొనణి మజలం గాంచునాకండు రాజా 

చెవ్చగవలి సాహిణిమా 

రవ్చను దొనమున ఘనుడు రాజు నటంచున్, 



"విమయ నీంగ రాజు = కే 

క, మాటాడరాదు సగలక 

మాటాడిన దప్పరాదు మగసీంగమ కుక్ 

మాలీ మానము గాదా 

సాటువ గలవారికెల్ణ సాహీణిమారా |! 

శ, ఇంఠతులమనముల నరిసా 

మంఠులమనములను బుది మంతులమదిలోో 6 

జింలింవని బ్రదు శేటికి 

సంతరసత్కీర్తివోర! సాహీణిమారా! 

సి. అకాగళస్థ స్త ము ష్ట్రవృష్థం 

నాసాంఠశే శేళ మ థాండయుగ్గ మ్, 

వృథా సృజం తృాహిణిమారభూపం 

ఫూజాం నలేభే భువి వద యోనిః, 

వెమ్దుయ నీంగ రాజు 

“వెమయనీంగ ధీమణీ” యనువకుటముతో నొక శతు 
కమే రచింపంబడె నేమో! పయోగరక్నాకరమున “జక్కన 

చెన్పీన వెన్దయధీమణిళతకము” అని యుదావారింపంబడెను కాన 

నీనీంగ రాజు, వౌఢ బేవరాయలనాంటివాం డగును. కొన్నిపద్య 

ముల 

చ, మిరియము' లేని కూరయును మెచ్చు 'నెజుంగనివ 'రియానియుక్ 

గరగరగానిభోజనము కన్నులపండువుగాని రూ పమకొ 

మురిపము లేనియా వనము మోపహాములేనీలతాంగికూటముక్ 

సరనుల కింపుగావు సుగుణాకర ! పెమ్తయసింగధీమణీ !' 
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పోర్చుగీసువారు (బుడతకీచుల మన దేశమునకు రాక 
ఫూర్య మిక్కడ మిరక్థపుగాయలు లేవ. కారమునకు మిరియ 

ములే యుపయోగించెడివారు, ఆ దేశమునుండి పోర్చుగీసువారే 
తొలుత వీనిని మన చేశమునకుం చెచ్చిరి. కావుననే నేంటికిని 
గొందటు వై దికకృత్యములందుం గారమునకుః మిర్భములనే 

యుపయోగింతురు. మిరియములకు బదులుగా, 'నేర్చడినవిగాన 
వీనిని మనవారు మిరస్థపుంగాయ లనిరి, 

ఉ, మచ్చిక లేనిచోట ననుమానము వచ్చినచోట మెండుగాం 

గుచ్చీతు లన్న చోట గుణకోవిదు లుండనిచోట విదంకుకొ 

మెచ్చనిచోట రాజుకరుణించనిచోట వివేకు లుండిే 

నచ్చటమోసమంద్రు, సుగుణాకర! 'పెమ్తయసింగధీమణీ | 

ఊ. వాసన లేనిపువ్వు బుధవ ర్ల ములేసిప్టురంబు నిత్యవి 

శ్వాసము లేశభార్య గుణవంతుండుగానికుమారుండుక్ సద 

భ్యాసము లేనివిద్య పరివోస్మప్రవం” ములేని వాక్సమ క 

గ్రాసము లేనికొల్వు కొజగానివి పెమ యస్షింగ ధీమణీ ! 

ఊ. అడిక కోడం డేని యుచితానుచితంబు లెటుంగం డేని ము 

న్నాడినమాట తాం దిరుగనాడక యంండ(డ యేని వల్లద౦ 

బాడెన యేని సీస్టవినయంబు నయంబును వీడె చేని వాం 

'డేడ నియోగి యయ్యెడు మహీస్థలిం 'బెమ్తయసింగ ధీమణీ, 

ఊఉ; మోడలమింద నాస గలమానిని శెక్కడికీ ర్తి కీర్తనా 

, వేడుక గ ల్లునాకేనికి వి_క్టమామో(ద మజెక్క జాన యో 

రేడు= తలను వెల హెచ్చిః క్ట ర్రిధనంబు గాంచి స 

త్చౌాఢయశంబు( చేకానియె బమ్రయిసీంగండు దానకర్గు డై. 

ఊ, పెట్టక కీర్డిరాదు వలపింపక యింతికి నింపు లేదు శాం 
దిట్ట వాదు లేదు కడు ధీరక వ్రైరుల సంగరంబులో6 
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శోొట్టక వాడలేదు కొడు కొక్కడు పుట్టక ముక్తి రాదయా 
జో "= 9 | పట్టపురాజువైన నిది పద్ధతి 'పెమ్తయసింగ ధీమణీ! 

నందూరిగుండనుం © 

శీయూరబావుుచరి త్ర కృతిపతి యీతండు, 

మ, ధరణిం దానగురుండ వీ వళి కవీం ద్ర శ్రే డ్రి వరి ంవయగా 

బిరుదుల్ నిండినగుండయేంద్రు నకు గంభీర ప భావోన్న లిం 

దొరకుం గా కతిల బులైన గణకన్తోమంబుకుం గల్లివక్- 

గిఏకిం బెట్టినచందమా నీకరుల౯ా గ ర్థింపంగా చేటి8న్, 

శిమరుసు 
జక 

ఈతడు కృన్ల రాయలయొద్ద ముఖ్యకుం త్రి * రాయలకు 

బిత్సపముండు, కృష్ణరాయ లీని *నప్పాజి యనిపిల్చువాండు, 
ఒకప్పు డీతనియెడ భటుమూ ర్రికవి కడుం గువీతుండై యీ కి ౦ద 

ల జారి a శ 

నుదావారింపబకు నుత్సలమాలికాదులను జెవ్పెనంట, 

డ్, లొట్ట యి దేటీమాట సెళులోభు లతో మొగ మోట మేల తా6 

గుట్టకయున్న వృశ్చికము! గుమ రపుర్వని యందులే కదా 

వట్టపురాజువటి సరివశైసరాసరి యాయకున్న నేం 
లు లు 0౦ 

దిట్టకమాన నామతము త్రీ వ్రమహో గ్రభ యంకరంబు గాం 

దిట్టితినా మవాగ్రవామతి మరక్శవా జర్జరీభటా 

పట్టనదట్టఫాలవణిభ _ర్ధృబహూకృకవర్దటస్ఫ్భుటా 

ఘట్టపుడ ట్రణాలశవిఘట్రనిరగ భరాజభళ్ళత్యకీ 

చట్టచటార్భటీనయనజర్థ "కీలలు రాలంగావలె౯ా 
ఇ జ 
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జోట్టంకీకంబునం వాగడం జూచిళనా రజతా చ్ర ఫ్రభిక్యేకా 

బట్టణమధ్యరంగ గతభ వ్యవధూవద నానుషంగసం 

వాట్టళిరస్థ ఎ గౌంగరురవాల్లకజాలనుధాశతరంగముల్ 

చుట్టుకొనన్వ లెక భువనచోద్యముగా సయదంబుగా మీక 

దిట్టితినా సభాభవన ధీంకృతళీమనృపింవ రాద్ధ షొ 

తాట్టమవాట్టహాసచతురాన్యసముద్భ కటీకటీనటీ 

కోట్టారోవణాలవా రేకుంరికకంఠగ భిరవాదసం 

ఖట్టవిజ్బంఛమాణగతి గావలె, దీపనివద్య మిచ్చి చే 

బట్టితినా మణీకనక భాజన భూషణ భానురాంబరా 
రట్టకురంగ గం థధగజరాజదమూల్యఘనాకపష త, భూ 

వట్రణభర్మ వార వ్రభటప జి. చిరాయుంర నామయంబుకై 

గట్టిగం దోడుతో “'వెలయ6గావలె ఇెక్కువరీవి( జూడుం డీ 

యట్టిటు మంచెమేలముల నందజనుం బలె: జుల్కయూచి యే 

వట్టుకవైన6 “గండము పల్క_కుండీ పయి పె చ్చునందులక్ 

గొట్టుదు దుమ్మ-_విద్విరదకోటుల6 బంచముఖోద్భృటాకృతిక 

బెట్టుదు దండముల్ సుశవిబృందము శీ నలిగక్టి సాశెకుకొ 

గట్టితి ముల్లె లేబదియుం గాగలనూటవదాజు లెయ్యడకా 

రటడిభటుమూ ర్లికవిరాయనిమార్ల మెటుంగ6 జేప్పితిన్, 
ఉట ఎవ ౧ 

గీ ముందు నివ్వుడు నిశమో(ద మోద మలర౦ 

బడ్యదం డంబు చేంబూని పారివులను 

జంపుచున్నాండు చంపును జంచంగలండు 

పరువవాక్యక సమవర్తి భట్టుమూ ర్తి, 

శాగు త్తిం బుల్లెలు కుట్టి చంద్రగిరిలోం గూ డెలి "పెనొిండలో 

వాల్తిక్ సృకృమునందు 'వేండి బలందుర్దాధీశు తాంబూలపుం 

దిత్తు ల్లోని పదస్థులైనఘనులక్ దీవింప--- 
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ఆఅనునరితవజకు. 'జెప్పునప్పటేకి6 డినముససు ద వా ర్రిక్రీ 
—రీ 0 

భయపడి పచ్చలవోరము మెడనుండి తీసీ భట్టుమూంర్డికి సమ 
ర్చింవంగా నాతండు వ్ర హృష్టుండై. ఫూరించెను___ 

దీవిం చెదకొం 

మత్తారాతియయాతి నాగమసుతుక్ మం ల్రీశ్వరుక దిమరున్, 
—0 త అక్ష 

స అయ్యి యనిపిం చుకొంటీవి 

చెయ్యంబున6 గృవ్ష రాయనృపపుంగవు వే 

నయ్యా ! సీసరి యేరీ ? 

తియ్యనివిలుకాండనయ్య ! తిమ్తురుసయ్యా ! 

గురువై మహో రాజ్య ప్రదాపయితమై తను సర్వవిధ 

ముల సంరథీంచిన త్మ్మరుసుమం త్రిని శ్రీగిప్లరాయలు కదశకా 

లమున విద్వేషించెను, ఆయన శెండుగ్రుడ్లను దోడించెను తేన 
యశో శ్చంద్రున క్రి టపయశోః ళంక మును గూర్చు నెను, 

చేమకూర అప్ప రాజు 

సీ దాతతో నరుల తారల ర్య ముం జెప్పి 

యిష్పింప 'నేర్చుం చా నీయ'నేర్చు 

నపరసాలంకారనయక విశ్వ ప్రౌఢ 

చెలియ నేర్చును నన్యుం చెలుపనేద్చ 

భట్టవాగ్థ ట్రసంభుట్టళ విక్వంబు 

చదుపఃగా విన నేర్చు జదువ నేర్చు 

మానవో త్తము లై నమహికలాధీశుల 
మెప్పింప చేర్చు దా మెచ్చ బేర్చు 

8 
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గీ దాత కవి భట్టురాజును దానయనుచు 
మహిమ నుతి 3శ్కె. ఛామణీమండలమున 
వీరరిపుదం తి కుథ ఐక ౦ఠీ కవుండు 

న ఇ న్ \l రమ్య శీ చేమకూరవ్చ రాజుమం త్రి, 

కం ఆశుదినము నీడ ద్రొక్కంగ 
_ నొనరంగ నురభూజ మియ దొకశానై న౯ 

దినదినము సుకవిజనులకు 

ననయము శీ చేమకూరయప్పనయిచ్చున్. 
లో 

శ. రన పేరు తన్చిపేరును 

తశుంగాంచినతం డ్రి పే పేరు దై వముే పేరుల 

తనయున్నయూుేే ఎరును 

వినుకలిగా బల తుకవలయు విటల కెణాొ. 
UU థి ట్ 

డ్. శ్రీగలవేళ వాళ్చితుల శిష్ట్రజనంబుల భూసుగాళి న 

భ్యాగతుంక్ గవీశ్వరు= బాంధఫలక దగ నాదరించి మే 
లాగము స్దే ముసర్వధన ధర్మ సథిద్తాలం జేందుకీ రబ 

లవ యంం_క్షిమం త్రు,లకు రాదు నద యుల 'వెజ్ఞధీమణీ ! 

గుంటువ ల్లి ము తృరాజు 

ఊఉ, అదిర ! వీరము రం డభియాలివారుండు కఠోరళ్శాత్రవో 

ద్యద్దళనప్రచండకరు డాజిధయంకరుC డబ్బ! వానితో 

పద్దు ఏరోధ మెంత బలపంథుల కైనను నిన్న బంవంజే 

గద్దరి వై రిరాచకల కాయలు నాలుగు గోలకొండకున్. 

మ. ఆరి సీవైరులము శ్రు, లిట్లగిన నిశ్నార్యుల్ కవుల్ పండితుత్ 

భున దొనంబున మేసఘునిక్  ళిబిఘునుం గంధీళ్వరుం గర్డునిం 



గుంటుపల్లి ము త్త రాజో 107 

జనులెల్ల విశుతింవ గెల్బె నని విశ్వారంబు గాం బల్కిళ* 

ముకు నీ చేయుకపంబు సంటువలి క్రీము క్త ప్రధా నాగ్రణీ | 

ప, వరి వేలమాడ లిచ్చిన, నిదిగొత్యుని య గ్రవోర మిచ్చిన గానీ 

తుద (ప్రియము చెప్పకుండిన, ముదుగు స్టుమోగుంటుళల్లి ముత్ర యమం శ్రీః 

ప | వలన | నూత్న ! మ, ఆనఘుస్రాభవ ! గుంటుపల్లిసచివేంద్రా ! ముత్తయాహాత్య! నీ 

ఘనవా స్తాబ్దనవీన వాసన మదంగ వ్యాప్త "మెనప్పుడే 

కనుంగొంటిక జతురంకయానపదముల్ ౫ కొంటి మేల్వన్తువుల్ 

గనకస్నానము లబ్బె మాకు సెలవా కర్ణాటకమ్షోణికిన్ 

ఉ, వార్తల శృత్ర్రురాజుల నవశ్యము ెల్బె నటన్న మేటిస 

ద్వార్హలు బ వాచారులు నివావాము సేయుదు రన్న వార్హలుం 
A UI అలీ 

స్ఫూర్థిగ షడ్రసాన్న ములు భూనురకోటి కొనంగువా_ర్థలుం 

గీ రివిభూవ గుంటుపలిఖేలన ! వీరయమం త్రిము ర్త ! సీ 

'చా ర్లఠె కాని యెన్న నిశ వా ర్తలు లేవు ధరాశలంబునకొెం - 2, ఎక 

ఈ, సంతక మారగించునెడ సజ్జనకోటులం బూజవే చం శీ 

మంతుడు గుంటుపల్లి పలమం త్రి శిఖాకుణి ము త్త్మం త్రి దౌ 

బంలియె బంలిగాక కడువందగులా ముల బంతు లెల్ల నూ 

ల్బంతులు దుక్కి. టెక్ట మికబుంతుం విప్రవినోది గారడీ 

బంతులు దొంగవాం ద్ర ములంబంతులు సుమ్ము ధరాతలంబునన్* 

స్ట దుమ్హభూళిగం చేసి తూర్చారం బట్టండే 
కోపాగ్ని బే బొమలాఫురంబు 

నుగ్గునూచంబుగా నూర్పిడి శీయండే 

ధాటి మాజంగ ఇెజ్లపాటి కోట 

కండతుం డెములుగాం బెండి చెక్కాడండే 

దండిబోయల పేటం జాండికేట 
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కుటిల'వై రుల ద్రుంచి కొల్లం బట్టింపండే 

శ లు మోరంగ బోర లా*లకోట, 

పొాదుషాద _క్షఘునరాజ్య పదనిరూఢిః 

వైచి శ్రీగంటుపలికుల శేఖరుం డ 

టంచు నీవైరిమం తు లిట్లం ద్ర భువిని 

మంత్రికుల హేల్లి ము నా 

గుంటుపలి నరనీంగమం తి 
గ WW) 

క. యాచకసంరవ్ ణవై 

వుం 

భూచ్చకృమునక్  జనింపం బొ మ్లని నిన్నా 

వాచన్నలి పం'పెనటే 

నాచక్కని గుంటుపల్లి నరసింగన్నా | 

గురుయశళ కాగి యగునట్టి గుంటుపల్లి 

మంతి నరసింగరాయనసన ౦దిరమున 
న్ జీ 

నొక్క నాంటివ్యయంబగు. దక్కినట్టి 

జేశ పొం డ్యాలయొకయేంటి ప్రాళ న౦బు, 

వరగంభీరతనీంధురాజు కళలకొవారాశిపు త్త రదు నుం 

గరభావంబున మన న్గభుండు కరుణ న్హార్గ ర్ల ధ్వజం డార్యన 

ద్దరువిప్రైవనదానకర్ణుం దఖిలక్షోజీస్థల్- మం్రి,శే 

ఖరు( జ్ శ్రకరగంటుపల్లినరసిం గామ క్యు: జెన్నపదగన్, 

జ్ఞినంది నీంగన 

పారిజాతాపవారణమ. రచించిన నందిలివ్లనకు ముక్కు. 

పొడుగుగా నుండుటచే ముక్కు తిమ్లన్న యనియు. 'బేపక లెను. 
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పారిజా తాపవారణము కృతినందినవ్వ'కు కృష్ణ రాయ లీకనికి రత్న 
కుండలముల నొసంలెను. ఒకనా౭ డీకవి కుండలముల ధరించి తేన 

యింటీియరుంగు పై6 గూర్చుండి యుండగా భట్టుకవి తోవ నరు 

గుచు నీకందపద్యముం జెప్పెను. 

శ, మాకిొలంది జానవనులకె 

నీకవనపురీవి యబ్బునే కూపనట 
'జృేకములకు ! గగనధునీ 
శీకరములచెము నందిసింగయలిమా, 

ఆనందించి తినుశవిచేత నేమియు లేక పోన్చటచేం గర్భముశ 

నున్న కుండల మొకటి తీసి యాతని కొసలొనంట ! తర్వాత 

రాయల మాస్థానమునకు నొంటిపండ ల రుతోందిమ్థకవియు భట్టు 
కవియు నచ్చిరంట ! వ్రస్తావవళమున నీవృత్తాంతము రాజో విని 

“గగనియనుచో'నాకియనిమార్చి పద్య ముమిసమిసలా ర్చెనట, 

క, మాకొలందిజానవదులకె 

సీక్రవనపురీవి : యబ్బునే కూవనట 

బే కములకు నాకధునీ 

శ్రీకరములచెమ్త ! నందిసింగయలతిమ్లా! 

తిమ్లకవియు భట్టుమూ ర్రికవియు రెందుకుండలములను 
రాజునకు సమర్పించిరంట? రాయలు వారిసరసతకు మెచ్చి హాచ్చు 

బవాునుతు లిచ్చెనంట ! 

హను 

కటికి కామన్నత్తుం త్రి 

శ, తననుడివడి గలదినములు 

కని మనవతె నరుండు కటికి కామనవలెనే 
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కేనవులు ధనములు రాజుల 

చనపులు నెన్నాళ్టు నమ నటకల 

అంజలా 

కోటిపల్లి కరభ రాజు 

గీ సీరిదానహీనుని నియోగి నెవ్వరు 

కరణ మనరు వానికరుణ మనరు 

జాన కోటిఐల్లి శరభన్న నందజు 

కరణ మనిరి వానికరుణ మనిరి, 

నాబ్రా రవం 

వేములవాడ భీమకవి 

ఈతడు పండె ట్రై౯డవళ ఆాబ్ట్యారంభమున నున్న వా( 

డందురు, “శేనులవావే భీన కవి యను వేరు కోన్ని పద్య ముల 
యతిస్థానస్థాపితమై కలదు, అతండు నీతండును వలో! ఒక్కరో! 
ఈతం డాం ధ్ర కర్గాట భాషలలో గొప్పగ విం 

శీ డియలోపల దాడి కడగి మతునియశాం 

దిట్టిన మే ధావిధట్టుకంటి 

శండుగ డెల బ్రవ్వావండిముండ్లన్ని యు 

దుల్హ ౬ ట్రినకవిమల్లుకంటె 

మూండుగ దెలకు. దా మొనసీ య త్రినగండి 

పగుల దిట్టినకవిభానుకంటె 

అజబొములోవల6 జెజువునీ భ్ళింకంగం 

డిట్టినబ డెజ్రగ్ని భట్టుకంటె 

న్, ఉగ్రకోకి జీను నోపుదు శపీయింవం 

ర్రమణీంపళ క్రి గలదు నాకు 
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వట్టిమాన' జిగురు ఫుట్టింప సిట్టింవ 

బిఠుదులేములాడ భినుకవిని, 

ఈతడు శై వుడు, పాల్కురికసోమనాథుం డాంధమున 

రచియించిన బసవపురాణము నీతండు కన్నడించెను. “సోమగురు 

వాక ఖ్లములు సొన్చి ఛీమసు! వి, గరిమబసవపురాణంబు కన్న 

డించె.... తెలుగున నృసింహపురాణమును రచియించె నంట! 

కవిజరాశ్రయముకూడ నీతనిచే యందురు, ఈతని నివాసము 
చాఘళెళరామముగాక నై జూంరాష్ట్ర్రయందలి వేములవాడ గ్రామ 

మని ఫొందటి-దురు అది చింత్యెము, నృనీంహఫు రాణమందలి 

దని యీపద్యము లక్షణ గృంథములం దుదాహరింపయి డెను, 

శ. ఈకిలికి వచ్చి ముందుగ 
చామోరావమమన వ రతరుణులన్ఫత్యం 

బీక్షీంచి యంఠకంటెను 
ద ఛై ఇమున చర్చి రెంభతగ వేర్పడంగన్, 

నృసీంహాపు రాణమున --- 

క, కెంజిగురునరుం గఠినర 

పంజకుంబాల్ పిచ్చుగుంటువానికిం బరువుక 

నంజూడుకు6 గమ దానియు 

లంచవేకు మే కెందు లేదురా వీటరాయా |! 

కోమట్ల నీతండు తిశైను* 

చ. గొనకొని మర్త కలాకమున( నోవ టి ఫుట్టంగం బుట్టె దోన భొం 

కును గవటంబు లాలనయు? గుచ్చి శత ద్ణియు రిత్రిభ_క్రియి కా 
ననుపరిమాటలుక్ బరధనంబును గ్రైక్ రాన మెక్కం జాచటల్ 

శొనుటలు నమ్మటల్. మిగులం గొంటుందనంబును మూర్థృవాదమనన్ 
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ఉ, కోనుటికొక్క_ టిచ్చి పది గొన్నను దోసము లేద; యి౦టికకొ 

సేను మెణింగి చిచ్చిడినం జెందద పాపము; వాసీ ఛెప్పుడే 

చేకురుపాటున న్న తీయు చేమియొనర్చిన లేద దోస మా 

భీముని లింగమాన ! కవిఫీమునిపల్బు లు,నమి యుండుండీ! 

ఉ, వేములవాడళిమ ! భళే! కవిశేఖరసార్వ భౌమ ! న్లి 

వేమని యానలిచ్చితివి యిమ్మలం గోమటివత పాతివై 

కోమటి కొక్క టిచ్చి పదిగొన్నను దోసము లే దటంటివా 

ఛోమటికొక్కటీక పదిగొన్నను ధర్మము భర్ష వద్ధతిన్: 
గ్ 

భీమకవి యొకప్పుడు గుడి మెట్టయనుగ్రామమున కరిగె 
నట! సాగి పోరురా జనురా జాతనిగుట్లము నక్క_డం దనసా 

హీణమునం గట్టి వెట్టించి యాతడు 'వేండినను విడిపింప డయ్యె 

నంట! దానినై( గోవించి భీమకవి చెప్పిన పద్యము. 

చ. వాయ మది సీక పోతవనుధాధిఫు. జారయ రావణుండు, ని 

శ్చయముగ చేవ రాసఘువుండ, సవ్యాజ వారిధి మారు. డంజనా 

(వ్రీయకనయుః౦దు లచ్చన విఖిషణుం డాగుడి మెట్ట లంక నా 

జయమును బోతరక్కసునిచావును నేడవవాండు చూడుండీ ! 

సాపాణిమారుం డనుదండనాథుండు చాళుక్య చొక్క 

భూపతి నెఏరిం చెనట! భీక.కవి యామారుని ళపించి చొక్క 
భూపతికే జయము చేకూచ్చెన(ట-_ 

ఊ. చ్ళందనంబు నీవి యగుపాహిణిమారుండు మారుశై వడికొ 

బొ కి వడఎగలండు చలముక- ప్రముక గ లయాచళుక్యపుం 

టొక్కవృ పొలం: డుగ్ర్రండయి చూడ్చు.లమంటలు శాల జా దిన్ 

మిక్కి లి రాజశేఖరునిమోందికి వచ్చిన రిత్తవోవుజే, 
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చాళుక్య చాక గాభూ పాలు(డొక ప్పుడుభీమకవిమావోర క్ట 

మును బ్రత్యతముగా నెజుఃగయగోరి “స్వామి! మి రాడినది 

యాట పొడినవిపొాట యగునందురు. వినోదాస్థము ఫొండొకటి 
దర్శింప వేడెను” అనగా ఫీకుకవి నీయభీస్ట మే మని 
యడిగి శెలిసికొని యచ్చటి మళ్లెసాలనున్న స్త స్తంభము చివుళ్లతో 
బొంపములతో వృత మగున ట్లీ క్రింది పద్యము చెప్పెను, 

శా, అనీ తాభ్యుపదానశ్ళం ఖళక రాభ్యాలంబిక స్థంభమా + 

చేచే వేముల వాడభినుకవినేని౯ జి తృకాటంబు గో 

భూన వ్యాప్ఫశవల్ల వోపలతి కాఫుప్స్పోవగు నృంబులక- 

నానాప్రవ్పఫల ప్ర దాయి వగుమా నా కల్చవృమోక లిన్, 

అశ్లు యా స్తంభము వుష్పఫలభంత కతి మమె్యివట! 

మరల దాని నీకి శ్రైందిపదద్థ ముం జెప్పి త్ ౦టిరీతికిం దెచ్చెనంట! 

ఉ, శంభువరప్రసాది కవిజాలవరేణ్యుండ నై ననావచో 

గుంభన మాలకించి యనుకూలక నొంది తనూన ఖౌావనక్ 

గుంఖినిం బొక్క నామన పకుంజరుపంవిటిమ్లి సాలకుక 

స్తృభమురీతి నీఠతరువు దాలిచి యెవ్పటియట్ట యుండుకూ ! 

ఫీరుకవి కెలుంగాధీశునిం (కభింగాధీకుః డని కొన్ని ప్రతులు) 

గస్తూ3 యాచించుచు(జెన్నీన పద్యము 
మ, ఘనుడకొ వేములవాడవంశజు:డ దాకూ రామళీ మేశనం 

దశళుఃడకొ దివ్వవిపామ్నశ వ కటనానా కావంధురుండ 

మన నాపే న య 

ఘశసారాదిసుగంధ్రవ స్తువులు వేగం దెచ్చి లాలింపురా 1 

-వోడగంగువై( జెప్పిన పక్యములు 

చ, ఆనిమొక “బోడగంగడు మురారి బారి నరుండు మాద్రి 

డస ఘనరక్ర తోమరళ రాసవకుంతము అల్కు6 బూని శ్రే 

జాం 
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. యను వడి డాయ చేయం బొడువకొ గళను _ప్తకపక్సమర్మ ముల్ 

తునియవె నుగ్గుగావె యెదందూజ వె నాటవె వై రివీరులన్. 

ఊఉ, భోజుడు మంకు ధర్తజుండు బొంకు శచీపతి రంకు 1కల్వఫూ 

రాజు కళంకు దై వశధరాజము డొంకు పయోధి యింకు నం 

భోజభవుండు వంక ఫణిభూషణదేవు-ధు సంకు వద్ది నీ 

రాజహిలేండు (క్రుంకు సరి రారు గుణబుల పీక ఛారుణిన్. 

భీమకవి మైలమభీమనిమిాందం జెస్సిన పద్యములు. 
చ, గరళపుముద్ద లోవా మవ ”-ఢ వహాశనికోట్లు సవైటల్ 

వారునయ నాగ్ని కొల్మి య ర గాధిపుళోజులు వట్టుకార్లు ది 

కరటిళిరంబు దాయ లయ కాలు(డు కమి వై రివీరసం 

వారణగుణాభిరాము డగుమైలక భీముని ఖడ్గసృష్టీశీన్. 

ఉం. వీణుపఫీమ ! సీవగతు 'జెక్కనికొండలు చంచలాత్మల్రై 

దూజనియ ట్రిఘోరవనద ర్రముల ౬ వనితావియోగుల్తై 

పాజని శ్రీ పలుం దిననిపండ్లును నాశటయార లుప్పగా 

చేఆనికట్ణలం గలవె యీలవణాంబుథి పేష్టీ తాపనిన్ గి 

కళింగగంగునాస్థానమ. నకు భీమకవి యరుగంగా నాతం 

డనాదరమున నిది సన యమశాదు పొమ్సనెనంట! దానివై భీమన. 

కోపించి శాప మి ట్లొ(ాను... 

ఉ, వచేములవాడగీకుకవఏి వేగమె చూచి కళింగగంగు కొ 

సామము మాని కోపమున సందడిడీలీన రము పొ మెక 

మోమును జూడ దోష మిశ మవ్చదినండుదినంబులావలక్ 

జామున కరముల దశనిసంవడీ శతు లపాలు శావుకక 

పము ఫలింవెను, రాజకళింగగంగు గ గృదరిద్రు'డై 

పరుల శెటుక పడకుండ బ్ర చృన్న పపము దాల్చి తికవమెత్విచుం 
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జొట్టగడవుకొనుచుండెను, ఫేమకవి యొకనాండు రాత్రి పల్లకీ! 

నళ దినటీలతో నె్క_డకో పోవుచుండగా ess శో 
చేగుచుం జీకటిలో నొకినోతం గూలి అయో శాలిదివటీ 

యైన లే దయ్యెగడా యనుకొని చింతిలెనంట!. అది భీమకవి: 
విని నీ వెవ్వండ వని యడుగ “ఫీమకవిగారిచే బోగి చేయబడిన 

వాండ'ననెనంట! భీమకవి రాజక భింగగంగవా? యనగా నాతండు 

క్రేల్లోడ్చి రశీంపుం డనెనంట ! అంతేట= 

ఉ. వేయుగజంబు లుండం. బడివేలు తురంగము లుండ నాజిలో 

రాయల "గెల్చి సజ్జన గరంబున( బటముగటుకో వడికొ 
బె బొల 

రాయకళింగగంగు కవిరాజ భయంక రమూ ర్రిఆాడంగాం 

బోయెను మోనమాసమున.( బున్నమ వోయినషష్టి నా6టికిన్ క 

అని యాశీర్వచించి 85గి లబ్ధరా జ్యూనిం జేనెనంట! 

ఊఉ. రామున మోఘబాణమున రాజశిఖామణికంటిముంటయుం€ 
ఇరా = భీముగ దవిజృంభణ ము పేందునిషజ్రము చ క్రిచృక్షమకొ 

చామరచూళీజ్రాంకయంను దారికి విది్యిషుఘోరిశ_క్రియుక 

(వే) లేములవా డఖీమక ఏవీరుని శిట్టును రిత్తవోవునే ! 

కవిసార్వభౌముండు శ్రీనాథుండు 

౩ 9.1880 పౌంళమున జనియించి 1450 తరాతవజకు 
జీవించి వూర్తప్రురుహాయుపజీవిమె యనేక సుకవిరాజసమాన 

లాం 4. ర 

ముల( గాంచి యాః ధ్రకవిమండశ యం దనన్థ సామాన్థ మైన 

స్కుప్కల్వ్యనంది వ వోభోగముల నన భవించుటయశ్రాక తుదకు. 

గష్టములగూడం జవిసూచి బృహస్పతికి సయిళము గుండియలు 
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మ రనునట్లు స్వర్గమున కరిగిన యీ యుగ్గండనండితక విని దెల్లు 

దేశమున మాకృభాషాభిమాళులలో నేఆుంగనివా పండరే 

ఈమవ+కవిచే శృంగారనై మధామలగు ప్రబంధము లే శాక 
౫౦క ననేకము లగు చాటు పదర్థిములును రచియించం బడినవి. 

అందు రసో శరము లిందుదాహగింపంబడును, 

శ్రీనాథుడు కర్ణాటాంధ ధ్ర రాజ్యాధీక్ళరుడగు స సంబువరా 
యని శెలుంగుశాయలయొ్ద కరగి యాతని నాశీర్యచించినది--- 

ఛా, ధాటీఘోటకరత్న ఫుట్టమిళ ధ్రిఘిష్టకళ్యాణఘు 
టాటం కారవిలుంఠలుంరికమవహ్మో న న త్తాహితష్షోణిళ్ళ 

తోటీ రాంకితకుంబ్సినీసరనముళూగటాటవీరూటక 

స్థాటాంధ్రాథివ వ! సొంవరొయని తెలుంగా ! నీకు బ్రవ్యాయునా, 

ఆ: పాలునిం గస్తూం యాచించు చు జెప్పిన పద్యము 

శా, అకయ్యంబుగ సాంపరొయని తెలుంగాధీశ ! కక్తూరికా 

కొ దొనముసేయంరా నుకవిరాడ్న ఎందారక శ్రేణికి 

దాతా రామచళుకృభీమవరగంధ 6స్వవ్చరో భామినీ 

వవ “జద్వయకుంికంభముల పై వాసీంచుః దద్వాసనల్ . 

'వెల్లోటి రాజును బండితకవియునగు సర్వజ్ఞ నీంగభూపాలు 

నాస్టానమున కు బోయి యానృ్ఫపాలుని కొల్యుకూటమునకు 

షే బూజింపంబడుచుండెకు కారదావిగ్ర హమును గాంచి 

యాతండు ఇెవ్పినపద్యము-__ 

సీ దీనారటం కాలం దీగమాడించితి 

దక్షీణాధీశు ము త్యాలళాల 

పలుకు దోడై తొం ధ్ర భాహామవహో కావ్య 

చైవధ గృంథసం దర్భమునకు 
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పగుల(గొట్టిం చీ తుద్భటవివాదషప్రైఢ 

గౌడడిండిమభట్టుకం చుఢక్క 

చం దృభూప ఈ కి రాయలయొద్దం 

చాదుొల్సితి సార్వభొమబిరుద 

గీ మెటులు మెప్పిందెదో నన్నునింశమోంద 

రావుసీంగమహీ పౌలు ధథీవిశాలు 

నిండుకొలఃవున చెలకొొనియుండినీవు 

సరనసధ్ద ణసికురుంబ ! ! శారదాంబ! 

ఫీంగభూపాలు వై వ జెప్సినది== 

క్, సర్వజ్ఞ నామధేయము 

ఛర్వున శే రావుసీంగజన పాలున శే 

యురి జెల్లును దక్కొరు 

సర్వజ్ఞుం డనుట కుక్క సామజ మనుటే, 

న నొకబట్టుకవి యిచ్చిన సమస్య 

“కక్క నొ నక్కవో ఫణివొ కోంతివా పిల్లి వొ బూతపిల్లి వో” 
క్వి సార్వభౌముని పూరణము. 

ఉ, కక్కిన రావుసీంగవను ధావరు6 డర్ధుల కర ర్భ మిచ్చుచో 

దిక్కు ల లేనికర్డని దధీచిని 'ఖేచరు “వేల్నుద్రూ మాను బెం 

"వెక్కి.నశామ ధేనువు శిబీందు ని చెన్నుడు ఛ భట్ట! దిట్టవై 
కుక్కనొ ! నక్కవో ! ఫణివొ ! క్రోయతవా! "ల్సిన ! బూరవీల్లివో !, 

శ్రీనాథుడు శెడ్లయాస్పానకవి. రెడ్లకు వెల్లోటివారికి 
వై స. ఈతండు తిరిగి "రెడ ద యాస్థానమునకుం బోగం దమ 

శత్రువగు సింగమనేని నట్లు పొగడినందుకు వారు కువితులై 

యిస్పశాలమాి వని చుల్కనచేసీ పల్కిరట ! నే నాపద్ష. 

మున నారేని గూఢముగా సక్కిరించిరి నేగాని పాగడ లే లిదని 
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శ్ర్రీనాథుం డిట్లాపదక్థిమున కన్య యము చె వ్పెనట “సర్వజ్ఞ నామ ధే 
యము శర్యునశే, రావు నీంగజనపొలున కేయుగాం జెల్లుళు శై. 

"నీవ రి గాక) త్రకొ_రు సర్వజ్ఞుండనుట కుక్క_సావుజనును శే, 

వేజొకప్పుడు వెల్లోటి మావయలింగమ నేండు రెడ్లకశా3ని 
గైకొనంగా నాకఠాంిని దిరిగి రెన్సకడకుం జేర్చుటశై శ్రీనాథుం 
డాఠనికడ కరిగి పొగడిన పొగ ద్రటా 

శీ జ నొబ్బగండాంక సంగ్రా మని శృంక 

జగర్రీశ రాయ వేశ్యాభుజంగ 

అభఖిలకోటలగొంగ యరిరాయముదభంగ 

మే లందు ధరణీశమినజాల 
మూరురాయరగండ ముశియులౌాజులమిండ 

యభివృద్ది మిరు చౌవా క్తమల్ణ 
ఘన గాయగోవాళ కామినీ పొంచాల 

ర్రిహాయు శశివంశవరశురామ 

దండిదిరునులనుర తాణిగండెగుల 

బశిరయల్లయ వేముని పగరమిండ 

రమణమించిన మేదిరి రావుబిరుద 

సంగ రాటోవ ! మాదయలింగభూవ ! 

క్ర రాటరాజ్యుమున  కరిగినప్వు డారాజు మూవాసస్థల 

మెట్టి దనంగాః జెప్పీనది= 

నీ, పరరాజ్య-పరదుర్శ పరవై భవ శ్రీల 
గొనకొనిగిడనాడు కొండవీడు 

పరిపంధిరాజన్య బలములబంధిం చు 

కొమరు మించినబోడు కొండవీడు 

ముగురు రౌజులకును మోవాం౦బు ఫుటించు 

గుబ్నుతైన యుణి త్రాడు కొండవీడు 

ఫ్రా 
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చటులవి కృమకళొాసావాసం బోనరించు 

కుటిలాగ్ష లకు గాడు కొండవీడు 

శీ, జవనస్థూోటక పామంతసరసవీర 

భటనటా చేక హాటక వృకటగంధ 

సింధురారవమోహాన శీలం దనరు , 

కూర్చి నమరావతికి జోడు కొండవీడు, 

అక్కడ రాజసమానమునకుం గాలయాపనము కొంత 
సంభవింపంగా నాదేశవు విధము తనకు సరిపడక కర్ణాటరాజ్య 

లక్షీం బ్రా ధ్ధించుచుం జెప్పినపదక్థి ము 

శా. కుల్జాయుంచిలిం గోశ సుట్టితి మహాకూర్చాసముం దొడ్డితిక్ 

వెల్లుల్లి ౦ దిలఫిష్టముక్ మెసవిలిక్ విశ్వ స్ప దడ్జింపంగా 

సల్లా నంబలి ద్రానిలిక రుచులు దోనం బంచు. బో నాడితిం 

దర్టీ ! కన్నడ రాబ్బలత్మీ ! దయలేదా చేను శ్రీ నాథుండన్ i 

తొలుత నీతడు కొండవీటి రెడ్డ మాస్థా కవి, ఆరాజ్యు 

మంతరించినత రాత రాజకు పాఎద్రశరమున రాజ్య మేలునల్ల య 

ణు చ | వేము వీకభ ద్రా రెన్ట యొగ్దంజే రెచ, వెముని ఛర్మించిన వర్ణ నము 

నీ శాజకందన రాజరాజాత జులుసాటి 

తలం నల్టయ వేమధ్ధరణిపతికీ 

రాజనందన రాజరాఠార్మ జులుసాటి 

తలప నల్టయ వేమధ్ధరణివతికి 

రాజనందన రాజరాజార్మ జులుసాటి 

కలప నల్హయ వేమధరణి పతికి 

రాజనందనరాజరాజాక జులుసాటి 

కలప నల్ల య వేమధరణేపలికి 

శీ, భావధవభోగసక్కళాభావములను 
భావభ్గవభోగసక్క_ళాొభొవములను 
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భాపళవభేగసత్క భొభొవములను 

భావభవభోగ సక్క భొభావములను, 

ఊఉ. వీరరసాలిలేక రణవి శుక! వేమనరేం ద్ర ! నీయశం 

చారభమాన తారకరహారవిలాసము ఫీభుజామహాం౦ 

బా రభమాన తారక రహారవిలానము నీవరా J మం 

భా రళమాన తారకరహారవిలాసము చిక మారయన్, 

వేను నీరభ దా రెడ్లు ప్రతినర్ష మును సీంహాచలపున్ననీంహ 
స్వామికి ఏిరునాళ్లు Shoat et గ్జీ ర్రనాథు(దును 

వా౭తో నర్చటో రిగాడివాందు ,ఆపర్వతీమ మోడికి వ యా శ్రౌర్థము: 
బచ్చు తోనా. సీ లను. జూచి యాతండు వరి రించిన వర్గ జమా 

న్సీ వ రినీలములకప్వు లణ'గించునునుగొబ్వు 

విడ, బువ్వుందండ తా వీడయబాజ 

కోటిచందురుడాలు గోటమోటంగంజాలు 
మొగము(గంకుమ చుక్క సాగనుగుల్క 

ఆలజక్కపలకజిక్కు. లణగ చొ క్క నిక్కు 

పాలిండ్డపె నాచు పైట కాజ 

ఇసుకదిన్నెల మెట్టు పనీండిచెంపలంగొట్టు 

పీణుందు.పై మొలనూలు బెళుప జేర 

గీ చిగుపంగె మ్రోవిం బగడంపుళిగియు మెజయ 

మాట లాడంగ6 గనుదోయిలేట లమరం 
'జెమట లూరంగ సీంహోంద్రి, వేరవచ్చె 

భోగగ ణధామ యాంధ్ర నియోగి భామ, 

వీ విడినకొపవ్వున జాళివిరు లావ్వుగా రాల 

జిట్టీపంకము చుక్క బెట్టు చెదరి 

చక్కంగాం బటువారుసం బెడుకుచ్చెళ్టు 

వెళంగు మెట్టియల వైం జింషలాడ 
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కొదమగుబ్బలం బై(టకొంగు నయ్యన 

ముక్కునల్ కవింఠముద్దు గుల్కు_ 

మొలగంట లిమృగుమ్రోంతతో రంళిల్ల 

గనకంపుటందియల్ భుల్లు రనంగం 

శీ బొసలోం గ వ్రంపువీ డెముల్ పొందుపణిచి 

యను(గుంకేడెలరో ముచ్చ టాడికొనుచు 

9 నలరుసింహో ది పై *ెక్కిం హర్ష మునను 
వచ్చె. గలకంఠి వేపారిమచ్చెకంటి. 

శారా పాడంగలగుబ్బ చన్ను యవతో రాశేందుబింబంబు పై. 

దూ "పీయంగలముద్దుణెమొగముతోం దోరంపుమైచాయతోం 
జూపుక ముద్దుల బాలసంఘుములతో సొం పారు లేనవ్వుతో 

వేపార్యంగన వచ్చె. గానెబిగతో వేణీభరచ్భాయతో న్ 

సీ, పలు తెజంగులరంగు పద్మ రాగలవీణ 

చకచకత్స)ధల సామోత్కరింప 
సొంపుతో రవచెక్క డంపుముంగ రచాయ 

పగడంపు మోవ్విపై. బరిఢవిల్ల 

విరిసీ యోసరిలి శీ క్కి ణీనీన చనుదోయి 

బిగువున నెజ తైః పిక్క_టిల్ల 

ఒసపరియొయ్య్యరిము సుంగులో చిలీ వేణి 

కొమరొలిమూ6ఫున గునిసీయాడ 

గీ, విరులతావియు చెమేని వెినుకకచ్చ 

"పెళ పెళక్కనుచిజుదొడల్ బిళుకునడుము 

వలుదపియిందులు కలికిచూపుల బెడంగు 

లొలయంఈ గన్లొంటి వేపొరికలువశంటి. 

క, రంభా న్తంభము లూరువు 

లంభోరువానిఛము లకు లకనుశరంబుల్ 

9 
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జంభాసురారిమదగజ 

కుంభము లీనంబి వారికోడలికు చముల్ , 

క, ఆద్దిర ! కులుకులు బెలుకులు 

సీ, 

నిద్దంపుమెజుంగు' దొడలనీటులు గంటే 
దిద్దుకొని యేలవచ్చును 

ముద్దియ యీోనంబిపనుచు ముచ్చట దీజన్్ ? 

పొలుపొందగ6 విభూతిబొట్టు చెన్నొసలి పై 

దళుకోగు వెముట కు కలపడంగ 
బీ బీ 

సాసనుగా. బూదం డజోంపినకీల్లాన్వు 

జూజంగా నొకవేక సరుదుకొనుచు 

బిగిచన్ను (గ పమి౭ద బిరును'బయ్యెద చెంగు 

డిXజాటీ శీవస్యూర్ర మగవడంగ 

ముక్కున పుురుముంజిముం త్యాలముంగర 

కమ ఎాతజటమాంద గంగునీడలగ 

కొసను జవ్యాడ మట్టి మర్ గదీసీ మ్రోయ 

గ మృవిల క్లాని జాళువాభొమ యనంగ 

| భి 9 da 
మెల్ల మెల్బన సింవోద్రిమా ఏ లం 

గన్నిఫూంబోండి యగసాలి వన్నెలాండి, 

అక్కడ: దంబుగా చేతబూని గానమునేయుచు వచ్చు 

సాతాని వెలందిపె ( జెప్సీనది.= 

సీ, మోయాళ్భ జీరాడు మేలై నకుక్నెళ్ళ 
తీరున మడిచీర తీర్చి కట్టి 

బిగువుగుల్బలమో(ద నిగ నిగ జ్ఞసకొత్తు 

నోరవయ్యెదకొంగు జాజివై చి 

పలవల కొకవింత గలుగ గొప్పలౌ 

కురులు నున్నగ దువ్వి కొప్పు వెట్టి 
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చెలవంక నామంబు నలలితంబుగ నుండి 

తిరుచూర్హ మామి[ద దీర్చు శేసి 

గే ఓీరచూపుల విటులం చా నూరడించి 

గిల్కు మె ట్రాలరవరపల్ గుల్యరింవం 

జికిలి చేసిన తా మ్ర,ంపు: జెంబు ఫూని 

పీధ జేతెంచె సాళాని వేడ్కలాండి. 

అట దుకాణమునం దములపాకులు కొనంబోయి చెప్పినది, 

చ, తొలకరిమించుందీవగతి తోయ దుకాణముమోంద నున్నయ 
య్యలికుల వేణితో దములపాకుల బేరము లాడంబోయి నే 

వలచుట శేమి శంశరునివంటిమవోత్తుందు లింగరూపిమై 

కులికెడు దానిగబ్బి చనుగుబ్బలసందున నాట్య మాడంగళ 1, 
ఉ. ఆంగడివీథిం బల్లవుల కాసగ మామిడిపండు లము చు 

జంగ మువారి చిన్నది పీసాళికనంబున. జూచెంబో నిళా 

తాంగజ బాణ కై రవసీ తాంబుపమ _త చకోరబాలసా ' 

రంగకటిన్ని కాయముల రంతులుసేసెడు వా:ఢిచూపులన్, 

శీ, చాలేందు కేఖసంపద మించి పిల సీల్ణు 
నొసటికథ్మ_లనీటు నూజుసేయుం 

ఛృమరికాహారినీలచమర వాలములం బోల్ 

వేణీభరముచాయ వేయు సేయు 

దర్చణద్వి జరాజ ధాళధళ్యవ్రభ 

లపనబింబస్ఫూ రి లశ సేయు 

కోకవాటక శె లకుంభికుంభా రాలి 

కుచకుంభయుగళంబు కోటిసేయు 

గీ, జనునసీమకు విలువ లెంచంగ వశమె 
దీనిఫౌం దర్భ నుహిమంబు చేవుం డెబుగు 

నవానా! యొబ్భంగి సాటి సేయంగవచ్చు 

భావజునికొల్వు జంగ ముభామచెల్వు, 
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మ, విచలాంభోరువావత జై, తములుగా6 బెంపాదనేక్ర త మలక్ 

గమనీయంబగుక్షజ్ఞలం బునిచి శేఖాసౌష్టవు బొప్పి పో 

గముతోం జేసి సినసీందురంబు నుదుటం గాన్చించ6 బయ్యెంటయుక 

యముగనాజైకయు దాటి ఫూంపచను లాయ్యారంబు నూపక దుక 

మువై బొందిలి దోర్తు నిల్చె ముఖచంద్రస్ఫూ ర్తి కోఖిలయన్, 

నీలాటి రేవ్రున స్నానమునశై యరిగి యచ్చట నున్న 
నానావనితలం జూచి చెప్పిన పద్యములు. 

ఊ. వీసపుముక్కునత్తు నరవీసప్రమంగళసూూ త, మమ్మినక్- 

గానునురానికత్తు లరకాసును గానివి పచ్చపూనలుక్ 

మాసీన దీర గట్టి యవమాన 'మెసంగంగ చేడు రాగ నా 

శాసలనాటీవారికన కాంగినీ జూచితి నీళ్ల కేవునన్, 

శ, భ్రాజారి వారికోడలు 

ఈశా జారంగ బిందె కారి దబ్బున(బడియెక 

మైజాజుకొంగు దడిసిన 
చాజాళే తిరగి చూచి పక్కున నెన్, 

శా, పొచ్చెం ఏంతయు లేనిహాంసనడతో 6 బొల్నొందు లేనవ్వుతో. 
బ చ్చల్పాపినకుల్కు ముంగరలతో బాగైన *మోవితో 

నచ్చంశైనముసుంగు వెట్టి వెలితో పావు యాడుచు౯ 

పచ్చెంబో కుచకుంఛముల్ గదలణా వామాటీ తా నీళ్ళ కున్ 

ఊ, క్రీకరభూమణం౦బులును సీబ్బెపుగుబ్బలు ముద్దుంజెక్కులుక్ 

'నోశిలవంటిపల్కులును గొ ల్సిన 'బేజలంగేరుకను స్నైలుక్. 

చాక టదేహకాంరియును బంగ రుబొమకు "హెచ్చు వచ్చు నీ 

చాకలవారిజవ్వనికి సాటికిరా రిక దొంటెజవ్వనుల్ . 

క నీలాటిరేవ్రులోపల 

'మేలిమితో. దీర్చినట్టు మెజిసీ నిలుచుచుకొ 
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దాలిమిని వాలుజూాపుల 

బాలామణి గుట్టు బైటంబడంగాం జూచెక , 

ఫొండవీట నున్నప్పు డెడనెడం బల్నాటినీమకు శశ్రీనా 
ఛుండు పోన్రచుండెడివా(డు, పల్నాటిసీమవై నీతనికిగల యనా 
దరము ననేకపద్యములః బట్టి 'కెలిసికొననగు, పల్నాటివారికి 

గా రెమఫూండి కాశి యట, 

ఉ. వీరులు దివ్య లింగములు విష్ణువు చెన్నుడు కలి పోతురా 

జారయం గాల్జె రవుడు నంకనశ _క్టియ యన్న ఫూర్హ యుక్ 

శేరెదుగంగ ఛధారమడుంగే మణికర్ష్మి క గాం జెలంగు నీ 

కా రమఫూండిపట్ర౭ము శాళశగదా వలినాటివారికిక * 

పల్నాటిసీమవై నీగనికీం గలయనాదరముఎ 

క. రసికుడు పోవండు పల్నా 
డెసంగంగా రంభమైన చేకులె వడుకుక్ 

వనుభేశు(డైన దున్నును 

గుసుమా స్తం డ్రైన జొన్నకూడే కుడుచు౯. 

పల్నాటినీమలో నెంతోలోంతు త్రవ్వినంగాని నీళ్లూరవుం 

అక్కడి చేంశ్రాళ్లు కొండవీటి చేంత్రాళ్సకు ద్విగుణితము_లై యుండ 

వలయును, అంతలో(తు త్ర మనను గొన్ని చోట్ల నీరూరక రాతి 

చట్టు వచ్చును; శాన నీళ్లకై యంతోసోము భంగపడవలనీ 

వచ్చుచుండును, ఈవిషయమునం జెప్పినపదస్థిము- 

ఊ. అంగడి యూర లేదు వియన్నము లేదు శుచిక్వమేమి లే 
దంగన లింపు లేకు ప్రియ మైన వనంబులు లేవు నీటిన్తై 

భంగవడంగం బాల్పడుక్ళృ పాపరు లెవ్వరు లేరు దొక లె 

న్నంగను సున్న గాన వలినాటికి. మాటికిం బోవ నేటికికా (| 
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పల్నాటిప్రాంతములందు గ్రామమున శెవ్య'రేని పెద్దలు 
వచ్చిన గ్రాము వురోహితునింట వడిదలశేయింతురు, శ్రీనాథుం 

దొకపురోహితునింట విడినీ యచ్చటి రోశ నిట్లు వర్షించె 
(ఆవై పులం బురోహితు లూరిలోని తమయా శ్రీ తులయిండ్ల 

కనుదినమును వి స్పళ్గుకుట్టియిచ్చుచుండవ లెన(ట! దానిశై ! నిల్వ 

చేసీ యుంచుకొన్న విస్తరాకులు గలను 

ఊఉ. దోనెండుకొంవలోః బనులత్రోక్కిడీ మంచము దూడనేణముక్ 

బాసినవంటకంబు పనీబొలురళొచము వి _ప్పరాకులుక 

మాసీనగుడ్డ లుక్ దలకుమాసీనముండలు వంటకుండలుక 

రాసెడుశ ట్రైలుం దలంవరాదు పురోహితులింటికృత్య ముల్ . 

గ్ చిన్న చిన్న రాళ్లు చిల్లర దేవటు 

నాగు లేటిసిట్ట నాంపరాట్టు 

సద్దకొన్నకూళ్లు సర్పం౦బులును డేట్లు 

వళ్లైనాటిసీమ వల్లిటూట్ట్ 
య 

శ జొన్న కలి దొన్నయంబలి 

జొన్నన్నము జొన్నపినరు జొన్న లె తప్పక 
సన్నన్నము సున్నసుమో 
పన్నుగ( బల్నాటిసీమ ప్రజ లందజకుక, 

ఖ్రోవను మంచినీరు దొరకక చెప్పినది: 

శ, సిరిగలవానికిC చెల్లును 

దరుణులు పదియాలువేలం దగ6 బెండ్డాడక్ 

దిరిపెమున కిద్దరాం, డా 

బరమేశా ! గంగ విడుము పార్వతి వూలుకం 
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ఒకప్పుడు పల్నాటిలో నొకరింట నీతనికి జొన్నకూడును, 

జింతచిగురును బచ్చలియాకును గల్సివండినయుడుకుంగనార యు 

వడ్డంపంగాం జెప్పీినపద్యము-- 

4, UES | యలఫూతవచన్నుల చేందు ద్బావి నాం 

డల్హ దవాగ్ని “సిం నటంచును నిక్కెదవేల ? తింతిణీ 
పల్జవయు క్తనమొ నుడుకుబచ్చలి కాకము జొన్న కూటి 

"మెల్లన యొక్క ముద్ద దిగమ్రింగుచు ! నీపస కానన య్యెడిక్. 

గురిజాల నీమను గల ఫులిపాడనుగ్రామమునకు శ్రీ, నీనా 
థుండు పోలా నాతనియెడ నచ్చటి శేషయ్య యనుకరణచపను 
వానుమయ్య యనుకాఃపును పుల్లయ్య యను శెడ్డియును ననా 

దరముచూవీరంట! దానిపై నాతండు చెవ్పినపద్య్థ ము 

శీ, ఊరు వ్యాఘ్రనగర మురగంబు కరణంబు 

కాంపు కపిపరుండు కసవు నేండు 

గుంపు శాల నిచట గురిజాలసీమలో 
నోగు లెల్ల గూడి రొక్కచోట | 

నెమలిపురిసై 6 జెప్పినది.. 

శ, చెమలిపురి యమపురముగా 

యము జాయెను బసివిరెడ్డి యంకకు మిగుల 

యనుదూతలై ర కాపులు 

శ్రమ 'మెటుంగని దున్న ల్రైరి కరణా 'లెల్లక- ! 

అడిగొప్పుల వై పె 6 జేప్పినది--- 

శ, గుడిమోంది కోంతితోడను 
Uy 

గుడిలోవలినంబి వా రికోడలితో డక 

నడిపీథిలం జేతో డను 

నడిగొప్వలయోరుగాలి నడిగితి ననుమా |! 
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మసర ? రాజము ప్రై 6 జెస్పిన పద్యములు. 

ఉం. గొంగడీ మేలుపచ్చడము కుంపటి నల్లులు కుక్కి.మం౦ంచముకొ 

శెంగట వాయు తైలము లజీర్ణ పుకుందులు నుల్లీ పాయలుక్ 

ముంగిట పంటకట్టియల మోపులు దోనులు చీటిఫోతులు్ 
రంగ ! వివేకి కీమసరరాజ్యముకాంపుర "మెంతరోంతరా ! 

ఊఉ. వంకరపాగలుక౯ నడుమువంగినకత్తులు మెలకోశలు౯ 

సంకటిముద్దలుం జనుపశాకములుం బలుపచ్చడంబులంం 

చెం కగునోరచూపులును దేశువదప్బినయేసబాసలుక్ 
ల జ శ అంకులబ హా యామసరరాజ్యము నెట్టు సృజించె ! నక్కటా శ 

ఉ, అదరణంబు సున్న వినయంబు హీళంబును చొంకు సత్యమా 

లేదు దయారసం బది హుళిక్కి_ పసాపడువేళ పష్తీలో 

| భేదఫుంబెట్టు దిట్టజలిఖిమ్ము6,.4444 6% 496 లీ 

త్వాదులం బుట్టం జేసిన విభాత వ్ర జావతి గాఠయుంండు నే! 

"రేనాటినిగూర్చి--- 

క, గరళము మి॥గితి నంచుం 

బురవార ! గర్వం షంబోకు పో!పో!పో!hీ 

చిరు దింకం గానవశ్చెడి 

మెబసెడికేనాటిజొన్న మెదుకులు లినుమి ! 

జ ర్స జా జో వడమటినిను వ్యాపారులపై జెప్పినపద్యము--- 

ళా, దస్త్రాలుక మసీబుజ్జలుం గలములు౦ దార్కొ-న్న చింతంబళుల్. 

పుస్తుల్ గాళిడుదు స్తులుం జెమటకంపుం గొట్టునీర్కా-వులుం 

అవ్య స్తపుగన్నడంబును ఛయంటై తోంచుగడ్డంబులుక్ 

“వస్తూ చ్నూస్తిమి రో _స్టిమిక్  బడమటక్. వ్యాపారులం స్రూరులక్, 

అంవరాలాజప్రప్రేసోసక్షుడారాలంయు. 
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శబర కాంతలు! 

శ. గిటగిటనగు చెన్నడుములు 

సుటపుటనగు చన్ను (వలు పున్నమ'నెలతో 

ఉిటపొటలాడెడుమొగములు 

కటికటములకిొమరు శబరకాంశలకమరున్, 

గీ, వీనులకు విందులై తేణిసోన లెనయ 

ముందురాగంబునను జగన్లోవానముగ 

పాడె నొకజాలరిమిటారి యోను లేని 

శాకలీ నాదమున నోడగడపుపాట ! 

ఒకప్పుడు ధనలబ్ధి తనకు లేకపో,గాం చెప్పినది! 

మ, కవికల్ నెప్పినం బాడ నేర్చిన వృధాకష్టంబె యాబోగపుం 

జవరాంగ్రేకద భాగ గ్రొలినులు పుంస్హ పంచేల పో పోంచశా 

సవరంగా సొగసిచ్చి మేల్ యువతివేషం బిచ్చి ఫుట్టింశువే 

నెవరు మెచ్చి ధనంబు లిచ్చెడరుగాచే పౌపపుంచైవమా! 

రాజము ె హేం ర నరమున శ్వా స్త్ర పండితులతో వివాదపడి 

చెస్పినపడక్థిములలో వనకట 

మ, శ్రుతికా స్త్రస్మృతు లభ్యసీంచుకొని విప్రం డుత చా నాధ్వర 

చ్రశుండె పోయి కనుక బురందరపురారామ చద్రుమానల్పక 

ల్పకరు ప్రా ఎతల తాకుడుంగ సుఖను ప్ప ప్రా పరంభాం గనా 

పతిః, .0కురపాటన్న క్ర మకళా పాండిత్యళ "ండీర్యముల్ ం 

ఒకనాం డొకవనిత తన్నుం గికురింపంగా జెప్పినది:ః.- 

ఉ. వోజలజావీ! హా కిసలయాధర ! వా వాగిమధ్య ! వో శర 

ద్రాజనిభాస్య! హో వ్రమదతంత్రకళానిధి! యెందుం బోయిశే 
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రాజమహేంద్ర వీథి గవిరాజు ననుం గికురించి భర్షశం 

. రాజిత కాలకూటఘుటి కాం చిత మైనయమాసబీశటిన్? 

కడిదిప్ట్రరమున కరిగి చెప్పినవి? 

ముదివిటులు వీధవలం౦ బేలు 

చదకవిఠకలు నూజుబానబాంపన వారల్ 

చదువనిపండితవర్యులు 

కద నాస్థిరవీరవగులు కడిదిపురమునన్ . 

క్క చీరయు ముక్కు_ముంగ రయుం జెంపలగంధ్రము జుక్కబొ ట్టు మం. 

జీరరుణంయుణారవము( చేతుల గంకణనిక్వణంు నొ 

య్యారపుజాయుకొప్పు ను గయాళికనంబును గాని లోన శృం 

గార మొకింతేలే దనుట గంటిని యీాప్రురి వార కాంతలన్. 

రాచవీటి కరిగినప్పుడు చెప్పిళొన్న పద్యము? 

చ, చసగలముద్దు మోవి బిగివ ట్ర వగుబ్బలు మందహోసముక 

నొనటవిభూతిలేఖయు6 బునుంగున తావి మిటారిచూపులుకొ 

రసికులు మేలు మేలు బిరా యని మెచ్చంగ రాచవీటిలోం 

బసీండిసలాకపంటి యొకబల్ద్టవధూటిని గంటి వేడుకన్, 

దత్సీణ దేళమున కరిగినప్పుడు చెప్పినవి. 

శీ చేల గరికిల్ల పోరున మేంశపిల్ల 

పారుంబోరుతనంబునం బందిపిల్ల 

ఎల్ల పనులను జెజుపంగ చిల్లి పిల్ల 

అందమున గో౭తివిల్ల యీాయణివపిల్ల , 

సీ మాడు తలంపం జోళ్ళు కూర కారామట్ట్ 
చెవులంకే వ్రేలాట్ల చేలు మటు 
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దుశ్తెకే నాగచ్చ దున్న పోశులయేళ్ట 
00 

కలవు మాపటి వేళగం జినీల్లు 

మాటమాటకు ముళ్లు మళీ దొంగ దేవళ్లు 

చే. నవచ్చట్టు చెజకునీళ్లు 
ర mn (35) 

పంటపిడ్క_లదాభు వాడనూతులనీళ్లు 
య స 

టో వ్ విన విరుద్ధపుం బెళ్లు వెడ(దనోట్ట 

సఖులచన్ను ల శ్రా చల్లనిమా మిట్ట 

వరు వెన వావి పచ్చళట్టు 
a శత. యు 

9 దళమయినయట్టికంబళ్ల కలలుబోట్టు 

వయిండికిని జాడ బయిండెతు వ తివిళు 
అలి స్టో అలి య 

చలముకొని వెదకిన లేవు చల్లసీట్ల 

చూడవలనెను ద్రాకిళ్లీ కీడు మేట, 

+ తొలుశనే వడ్డిం త్ర దొడ్డమిర్యపు(జారు 

చెవులలో. బొగ వెళ్ళి చిమ్మి రేగ 

వలు తెజుంగులతో డం బచ్చళ్టుచవిగొన్న 

బ్రవ్మారంధ)ము దాం బారు నావ 

యవిసాకు వేంచిన నార్నెల్డు ససీ లేదు 

పరిమళ ముంచిన బండ్జుసాగచు 

వేపాకు చెండించి చేసినపొళ్లను 

గంచానC గాంచినగగ క్కు వచ్చు 

. నజవవారింటివిం చెల్ల నాగడంబు 

చెప్పవత్తురు కమతీరు సిగ్లులేగ 

చూడవలనెను ద్రావిళ్ల కీడు మేట. 
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శ్రీరంగ కే త్రమున కరిగి యచ్చట నొకబి త్తరి వై (జెక్చినది= 
దకవెంప కోరగా నొనగూర్చి దిద్దిన 

“ గశుజుముననుండీి 'క్రొవ్విదలు రాల 

రాతిరి నిదురం గూరమిం జేసి ముడివడు 
బడలిక నడుగులు తడంబడంగ 

వింతవారల: జూచి వెసనవ్వు చెడ గప్ప 

గలదంతముల కాంతి వెలికిచాజ 

చిడిముడి నడచుటం చెలరేగ గుబ్బల 

వపైం చాంకియొక్కింతపైంట జాజి 

వెమటవే: ఏరు గామంబు చెమగిల్ణ 

పాళి డాచేక విడియంబు గీలుకొల్పి 

రంగపుర రాజవీథిం గానంగనయ్యె 

నాదుమదిం గోర్కు_లూర వై వ్లవపధూటి. 

గా రెళ్లనీము కరిగినవ్వుకు "చెన్పిన వానిలో నొకటి: 
నడివీథిలో రొట్ట నాగులే దేపళ్లు 

వరగట సావిళ్టు పాడుగుట్టు 

విమవన్నెలకూళ్లు నంబటి కావిళ్లు 

నూరూర జిల్లేళ్సు నూటనీట్టు 

నడుముకు వడదోళ్లు నడువీథిం కల్ రోళ్లు 

కరుణాలపడినెళ్లు కాంఫుముళ్లు 

* * గా ల 

¥ * * % % 

స్త శ ఫ్లో చీళళ వాగునీళు 
య 00 

సీరులం చెలనొందు మారె సీమయందు. 

డ్లప్రాచీనరాజథాని యగు నద్దంకి కరిగినప్పుడు చెప్పినది, 
కళ్కు_కళ్క_ను కాంతి బెళు కెంపులముంగ 

రందమై కె-మోవియందు( గుల్కు. 
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థగధగద్ధనలవేం కనరారుబంగారు 

గొలుసులింగపుయగాయ కొనురుమిగుల 

నిగనినన్నిగల చే నెగడు చెల్వపుగుబ్బ 

దోయి యొండొంటితో రాయిడించ 
రాజవాంసవిలాసరాజితం బగుయాన 

మందు మెట్రైెలు శిండు నందడించ 

గీ సరసదృక్కుల విటులను గరగ జూచి 

పొంది శైనట్టిమోమున భూలిరేఖ 

రాజకళ లొప్ప నద్దంకి రాజవీథీం 

బొలివె నొకకొమ గాజులముడుగువము, 
జ ద = 

ఊగ ౦డముద ప్పెనాంధకవిగానికి నిన్నటి శేయి(బుప్పకో 

దండునిగారవింవకయ తద్దయు నిల్చీతింగానియయ్యయో | 

బండరు వారి పొటికిని బై టిపసారమె యట! “"మెమయిం 

బుండయియెల్ల పంకం జెడిపోవుదుగా ! యటువోయియుం౦డినన్ 

మటీకొన్ని పద్యములు? 

డ్, వాలగుకన్ను దోయి బిగివట్రు,వగుబ్బలు శాయిచీశటిం 

జాలవాసీంచుగొవ్వళిగి సారసము న్నగు మోము గల్లు నా 

చాలిక గూలి కముకొన బ్యిలునేనెడునాని కిచ్చె హో 
= ట 

పాలెక గాదురా కుసుమసాయకువట్రపుదంతి ! యింతియే | 

ఉ కుమరవారిదాలిక చకోరవిలోచన ముద్దుగుమ యా 
వ్ ద్ -4 

వముదర౦క్ రసామలినవ స ము చుంగులుజాటిం గటి తాం 
4 ఆ ల 

గమని మోతతో గరనఖమ్లుల భాండము లంగళాస్త్రపా 
లో 

తమన లోను దీసె విటతండము గుండియ లార విచ్చయన్, 

శ, ఆకదురునం బికరపమక్ 

ఆకదురున భృంగ రవము వార రవంబుక 
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ఏకీకృళముగ చేకు ల 

చేకులు విన వడికి ముఏర యేుకులముదిరా ! 

డ్, గుబ్బలగుము 'లేంజిగురకుంగొము నువర పుణగీలంచొము బల్ 
జ్ 4" ౫ హా 

గబ్బిమిటారిచూపులది కాంపు దానికి నేల యొక్కనిం 

బెబ్బులి నంటంగట్టితివి చెద్దవు ని న్ననరాదు రోరి దా 

నబ్బ ! వయోజగర్భ ! మగనాలికి నింతవిలాన మేటికిన్? 

శా. దాయాదుల్వ లె గుబ్బచన్ను లాజయకా ధావళ్య చేత్రాంబుజ 

చ్భాయల్ తాండవమాడం గే పురుమస్వాంళమ్సునక్ మన్న థుం 

డేయం జం౫మువారిచం దృ ముఖి విశ్వే శార్ననా వేళలక్ 

వాయించెం గిరిగిండ్డు బాహుకుశలవ్యాపార పారీణకన్ , 

డ్, ఫువ్వులు కొవ్వునం దురిమి ముందుగ శె నసియాడుచుండంగా 

జెఫ్వునం జంగసాంచి యొక చేతను రో.కలివూని యొయ్యనక 

నవ్వుముఖంబుతోడం దననందను6 బాడుచు నాధు6ం జూచుచుక 
అ 
సువ్వియ నువ్వియంచు నొకసుందరి బియ్యము దంచె ముంగిటన్ 

సీ భొమవింటం దోడిగినపూవింటి దొరముల్కి 
పోలి: గ సరి నోంగచొట్టు దిద్ది 

చకచకలీను తొరళల లేశలువో లెం 
గొలుకులు వెడల. గజ్జలము దీర్చి 

పొడుపుగుబ్బలిమి(ద బొడమఃనీరండ నా 

రంగుచందురుకావి కైక దొగిగి 

పీలు:దు ఖఫౌక్కి_లి యను మెజుక పల్టము గప్ప 

బాల వెల్లువవంటి చేల గట్టి 

గీ, అంచగొదమలగమి బెదరించుపోల్కి 

నం దెచప్పుళ్ళు భుల్లు ఘల్లనుచు మొరయ 

నడుము జవజవలాడ. గీలడ ఘటించి 

వచ్చె ముక్కు౦టి సేవకు మచ్చెకంటి, 
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ఫీ, కాటంకయుగ ధగద్ధగిక కాం తిచ్భటల్ 
చెప్క_టద్దముల్నపై జీరు వార 

నిటలేందువారినీల కకిలకంకలములు 
చిన్నారి మోమున ఉందు ద్రా,క్క 

బంధురనరొ _క్రీవశటహారావట్ల్ 

గుబ్బచన్నులమోంద గునిసియాడ 

కరకంకణక్పణక్వణనిక్వ ణంబులు 

వలుమాజు రాతిపై: బరిఢవిల్ల 

గీ. ఓరచూపుల విటచి త్త మూంగులాడ 

బాహుకుశలత6 జక్కని మోవా నాంగి 

పాటంభాడుచుం గూర్చుండి రోటిమోందం 

బిండిరుబ్బంగ6 గన్నులపండు వయ్యె. 

పీ, శ్రీరస్తు భవదం ఫ్రీ చికురంబులకు మహో 

భూర్యబ్దము లు సితాంభోజనయన ! 

పరకాంతిర ను తావకముఖన ఖముల 

కాచంద్ర తారకం బబ్బపదన ! 

మహీమా స్తు సీకటిమధ్యంబులకు మన్ను 

మిన్ను గలక్నాళ్లు మించుబోండి ! 

విజయోస్తు సీ గానవీక్షుల కానీల 

కంఠ హరిస్థాయిగా లతాంగి ! 

శ, కుశల మస్తు లసచ్చాశకుంభకుంభ 

జంభభిత్కుంభికుం భాభిబ్బంభమాణ 

భూరిళభవదీయవమీజములకు మేరు 

మందరము లుండుపర్యంక మిందువదన ! 

నీ, చక్కని నీముఖచం ద్రభింబమునకుం 
గళ్యాణమ స్త్ బం గారబొమ ! 
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నిజ్ధంపునీచెక్కుటద్దంపులేకకు 

మై శ్వెర్య మస్తు చెయ్యంపుదీవి | 

మోటినం బగులు నీ మెజుంగుంబాలిండ్లకు 

సౌభాగ్య మస్తు భద్రేభయాన 

పలపులు గులుకునీ వాలుంగన్నులకు న 

త్యధికభోగోస్తు వద్దాయశాకీ ! 

గీ. నుధోరినము లొల్క్కనీముద్దుమాటలకును 
వైభవోన్నలి రస్తు లావణ్యసీను | 

వన్నె చిన్నెలుగల్లు నీమన్ననలకో 
శాళ సరసితిర స్తు యోహిలలామ ! 

సీ సొగనుకీల్ణడదాన ! సోగకన్నులదాన ! 

వడ్రా లవంటివల్వరుసదాన ! 

బంగారుళిగిదాన ! పటువుగుబ్బలదాన ! 

నయమైనయొయ్యారి నడలదాన 1 

తోరంపుగటిచాన ! తొ డలనిగ్గులదాన 

పిడికటనడంగు చెన్నడుముదాన ! 

తళుకుంకెక్కులదాన ! బెళుకుముక్కరడాన 

సింగాణికనుభొమ వెలంవుదాన |! 

గీ, 'మేలిమిపసిండిరపకడియాలదాన ! 

మించిపో నేల రళ్నాలమించుదాన ! 

లిరగి చూడ వె ముత్యాలసరులదాన ] 

చేర మాటాడు వెంగావిచీరదాన ! 

క, కుంకుమ లేదో మృగమద 

పంకము లేదో వటీరపాంసువు లేదో 

నంకుముదము లేదో యశు 

భంకరనుగుభన, మేల బాలా ! నీకున్, 
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శ్రీనాథుని బావమజంది రామయమం త్రీ యనునతండు 

నుంచిభోజనఫుష్టి గలవాండంట ! ఆతం డొకయూరికరణము, 

పాండిపంటలుగల సంసారి, ఒకసారి బంతిని గలనీ భుజించుచు 

శ్రీనాథుం డాతని నీపద్ధము చెప్పి గేలిగొ నెను, 

ఉం గ్రామము చేశనుండి పరికల్పిత ధాన్యము నింటనుండి శ 

రామకటాతపీ కణపరంపర కేం గడ లేజెం గాక మా 

రామయమం శ్రి, భోజనపర్నాక్షమ మే మని చెప్పవచ్చు! నా 
స్వామి యెజుంగుం దక్కబళ:చాతురి తాళఫలవ్రమాణమున్ , 

వేతొక బంధుజకుని'వై (జెప్పినవి, 

ఊఉ. నూ కలిదిండి కామయకుమారకుం డన్నిటం దండ్రి వైఖరే 

శాక తదన్యుం డెట్టగును ! గాడిదకుం దురగంబు ఫుట్టునే ! 

చేకొని కొంకినక్కకుశు సింగము ఫుట్టునె + మాలకాకికిం 

గోకిల పుట్టునే ? చిబుకకుక్క_కు మంక్తగజంబు పుట్టునే ! 

తనయెడ నత్యం తాదరము నూవిన రాజులున్కు రాజ 

మంత్రులును, స్వర్షస్టులెరి, కడుపు కక్కు ర్తిచేం గృష్టాతీరమున 
బొద్దుప్లెను గు త్తకుంగొని శ్రినాథుండు కృషి చేయ మొదలిడెను, 

కృష్ణ వరదవలనం బైరు ముణి(గి పోయినది, అవ్వుడు తన్నాదరిం 

చీన రెడ్డి రాజులకు గర్భశక్రువులగు నొడ్జెరాజులు రాజ్యమేలు 

చుండిరి, విద్యాగరవను లేక యాయొడ్డె రాజులు శ్రీనాథునిం 

బలుసిలుంగులకుం బాల్పటిచిరి, శ్రీనాథకవిసార్వభౌముం డీ క్రింది 
పద్యమును జెప్పి యాంధ్ర వాజ్మయ మున్నంత కాలమును కాళ్ళ 
తమగున ట్లారాజుల కపక్షీర్తిని నెలళొ ల్చెను, 
సీ, కవిరాజుకంఠంబు కొంిలించెను గదా 

పురవీథి ణెదుకెండ పౌగడదండ 
10 
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ఆం ధ్ర నైమధక ర్త యంఘీ) యుగ ంబున6 

దగిలియుండెనుగదా నిగళయుంగము 

వీరభ ద్రారెడ్డివిద్వాంనుముం కేక 

వియ్యమందెనుగదా 'వెదురుగొడియ 

సార్వ భామునిభుళా స్తంభ మెక్కెనుగదా 

నగరివాకిటనుండు నల్హగుండు 

క్ష కృష్ణ చేణమ్లు గొనిపోయె నింకఫలము 

చిలచిలాతులు లినిఫపోయె దిలలంపెసలం, 

బొడ్డుపళ్లైను గొడ్డేతి మోసపోతి 

చెట్టు ఇెల్లింతుం డంకంబు లేడునూర్లు, 

అవసాన కాలమున శ్రీ నాథమువోకవిసార్య భౌము(డు ఇప్పి 
6ెన్న పద్యము. 

న్స కాళిళానిశ్వేశుం గలినె పీరాశెడ్డి 

రత్నాంబరంబు లేరాయం డిచ్చు ? 
రంభం గూడెం చెనుంగురాయరాహుత్తుండు 

కస్తూరి శేరాజు poh 

_ వ్వర్ణస్థం డయ్యె నిస్సనమం త్రి, తి మణీ హేను 

పాత్రాన్న "మెవ్వనిపంక్లిం గలదు ? 
కైలాసగిరి బండె మైలారువిథు: డే 

దినవెచ్చ మేరాజు రీర్చలలండు ? 

గీ, భాస్కరుడు మున్నె దేవునిపాలి కర] 
౫లియుగంబున నింక నుండం గద్ద మనుచు 

దివిజకనివరుగుండియల్ దిస్థ రనంగ 

నపగుచు న్నాండు (శ్రీ నాథుం డమరపురికి, 

ee] 



బమెర పోతన 
శ్ర 

ఈతందు శై, 1100 ప్రాంతముల నువ్నవాండు, శ్రీనాథ 
నకు బావనుటింఏ చుందురు, శ్రీ భాగవతము, భోగివీదండకమ్ము 

వీర ద్ర విజయను నీశనికృతులు.ఫొందతు భో గినీదండకవీరళ ద్ర 

విజయములకు. బోతనక_ర్హృత్యమునెన సంశయపడెదరు, ఈసవి 
త్రకవి వైష బుశేచ్చావై. ముఖ్యమును బ్రశంసించుకట్టుకతలు 

శొన్నికలవు, వానిని విడిది యాప్రస క్కిలోనిపద్యము లుదావా 

రించెదను, 

ఉ, కాటుకకంటిసీకు చనుకట్టుపయింబడ చేలయేడ్భెదో 

వైట్ దై కృమర్గనురిగాదిలికోడల ! యోమదంబ! యో 

వోటకగర్భురాణి ! నిను నాశటిశై కొనిఫోయి యల్ల క 

ర్ఞాటకిరాటకీచకుల కమం ద్రి శుద్ధిన నమ్ము భారతీ ! 

శ్రీనాథకవీళ్ళరు(డు, పోతినామాక్యునితో నిట్లనియె నట! 

క, కమనిగృంథం బొక్కటి ! 
యిముగ చేన్భవతి శైనం నృతియిచ్చినం క 

ఆర్టీ 

కొనమని యాయశి యరం? 

బిమ్మహ్ దున్నంగ చేల యిట్టి రుహాత్తుల్ | 

నండిముల్ల య ఘంటనీంగయలు, కృంగారవష్టు మను వేర 

భాగవతపస్థస్క_ంధమునే శెలి(గించినారు, దానిం గూర్చి. 

శా, చండాంకు ప్ర భనీట్ | లిమ్షయకనూా ! తిమ్మ ! విధ్వ స్హపా 

షండం బైనత్రి లింగ భాగ వతషష్ట్రష్కంధభాగంబు సీ 

కుం డక్కెం జతురానన త్వగుణయు క్తు లీ ఆఅ వాణీమనో 

భం డారోద్ధతి చూజ కారబిరుద ప్రఖ్యాతి సార్థంబుః నొ 
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వెల్లంకి కాతంభ ట్టు 

. శవిలోకచింతామణి యనువేరి లతణ గ్రంథమును రచి 

యించిన యీకవీశ్వరుడు పద నైదవళతాబ్టిలో నున్న వాండు, 
జ్ 9 శో శీ | అత్ర ్ రీదీపర్యము లాతని వ ద్ద నీ దెలుపుచున్న వని మ 

సీ, నీకని నిర్మించె నీళబ్దగాన్రవ 
ద్ధతి యెల్ల సుకవిచిం తామణి యన 

వకవి చెప్పె ననేకపుణ్యానల్ప 

బంధురనం న్నే వఫాగవతము 

ఏకని బరియించె చెల్లభౌపలు నతి 

'వ్రశటనిగ్భరమతి ప్రౌఢి మెజసీ 

ఏకని తెచ్చె మహీళసంఘుము చేత 

వారణాశ్వాదిసువ స్తుచయము 

శీ, అకండు వెల్లంకి తారతమవోయళో గ 

౫ణ్యు డుక్తమసుక విముఖ్యా ధి నాథు 

డంబరాశావకాశ విఖ్యారేచ శ్ర 

వాళ ోలాంకరా వా వ్పభేలయత్తు'డు, 

సీ, 'కర్షాటకటకభూ శాంకనభాంక ప్ర 
గల్భశవీశ్వరకమల హేళి | 

Xజపలిసంసదఖర్య విద్యాగ ర్వ 

తార్కి_కకుముదనుధామయూాఖ ! 

అశ్వసాధనమహేం ద్రాస్థాన శాబ్దిక 

వర్యచూతద్రు,మవన వసంత | 

తాళ వేశ్వరసదోమధ్యమ యికా 

లం కారికన యూరలలిక మేన !” 
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శీ యనుచు నీ న్నవనీపతు లహారవాంబు 

సరగ గంభీరవాక్సొఢి సన్ను లింకు 

శట్టధీనుణికనయ | శభ్రార్థనిలయ 

rss! వెల్లంకి తాతసుకవి ! 

9 సీల్లలమటి వీనవీరభ్థ దృకని 
౧m 

ఈ మేటి$వి ట్ర” 1480 ప్రాంతమున నాంధ్ర దేళశమునంబ్రఖాస్ట 
తికెక్కి_నవా(డు, శృంగార శాకుంతలము, జై మినిభారతము నను 

శెండుకృతులు మాత్ర మితనివి లభించుచున్నవి, విద్యానగర 

మును బరిపాలించిన సాళ్యగుండ నరసీంహారాజునకు జైమిని 
భారతము కృతి గావొసంగంబడివది,నరనసీంవా రాజునకు కృతి రచించి 

శొనివచ్చుట కేర్చజిచిన గడువునాంటివజకు నీతండు గృంథరచన 
ఘారంభింపనే లేదనియు నాండు తద్భంధుజనులు కృతి రచింప 
టైతివి రాజువలనం జిక్కు వచ్చు నని మొజిపెట్టంగా నాగాత్రే 

యింటిలో నొకగది యలికించి ముగ్గు వెట్టించి లరాటియాకు 

లును గంటమును గొని తానొక్కరుడ యందుం బ్ర వేశించి 

సరస్వతీసావోయ్య మున ద్య్భెవావవజిసం గృతిని సమూ 
మజునాండు రాజాస్థా ననున వినిపించి “వాణి నారాణి యనే 

ననియు నొకకట్టుకథ కలదు. అంత శీఘ్ర) కొలములో నతిరసవంత 
మగునాకృతి నాతండు రచించుట సత్యమయిు యుండును, వైక 

థపం దోడుగా నీపద్య మొకటి కలదు... ' 

వీల ల కు కీసి కవీ కక 

కిలా లట వోణీ యటులే కా కున్నకొ 
ణ ట్ 
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చెల్లముగ నొక్కరాలిరి 

తెల్లగ చెలవారువజకుం దేగలండె కృతిక + 

అధ తెనాలి రామకృష్ణకవి క 

ఆం ధ కవులలో? చెనాలిరామకృస్లకవి మిక్కిలి పరినోసే 
జ్ జ్ 

చతురుడు; స్రైఢకవిళా ధురీణు,డు, శ్రీక్ళష్ణ్టదేవరాయలవారి 

యాస్థానకవులలో నొక్క(డని కొందటు; తర్వాతివాం డని 

మతికొందటు,.రాయల యాస్థానకవి యనుటకును నాథారనులు 

కలవు. పాండురంగ మా వోత్త ర్ట్ము; ఘటికాచలమావోత్త రను - 

నీతనికృతులు. ఈతనికి వికటకెవి యని వేరు, ఈతనియళిస్సును 
బార్చి యితరకవిచే( జెప్ప(బడి నపద్య్థ ము 

శామకృష్ణుండు వేటు, రామలింగ(డు వేటు గాగాడం చెలి 

యవచ్చుచున్నది. ఉగ్భటారాధ్యచరిర్రై దులు రామలింగకృతు 
అ(ట! విచారింపవలనీయున్న డి. 

ఉం లింగనిషిద్ధు గల్వలచెలిం గని మేచకకంధరుం ద్” 

లిం గని సంగళాళి లపలిం గని కర్టమదూపషిళన్త న్భృణా 

శిం గని కృష్ణ వేలుని వాలిం గని నీలకచకా విధాళ్ళనా 
లిం గని రానుక్ళష్ణకవిలింగ?ికీ శ రి వాసించు దిక్కు.లక్, 

రాయలయాస్థానకవులలో న గ్రగణ్యుండగు వెద్దనామా 

త్యుని మనుచరి శ్ర మున “అమవనసనినీకిక” అనువషదప సమాన 

మును విని రామకృళ్ణుండు.... 

క్ ఎమి తిని సెపిలివి కసీతము 

చ్రినుషడి చెళిపుచ్చశాయ వడిం దిని 'నెకి 



కినాలి రామకృవ్లకవి Mg 

యుమెతకయ లిని నెకిలెవో 

యనువసనిసి యచెడిమాట యలననిపెదనా ! 

అని యా కేపించె నందురు, ఈ యా చేవము నొకవేళం 
బరివోసనున నై 'పెద్దనామాత్యునిం గూర్చి రామకృమ్ణుండు 

చేనీయుండు “సమా! ఈతనికి బెద్దనవై నపగిమితగొరవను 

కలదు, పెద్దన్న ఆంతోయుత్కృస్టత “వెట్టి దన కెంతయు నికృష్ణ 
తను బద్యమునం జెప్పుకొ నెను, మాదు(డు-. 

శ, కవి యల్ల సాని పెద్దన 

కవి తిక్కనసోమయాజి గణుతింవంగాం 

గవి "నేను రామకృ్ణుండం 

గవి యనునామంబు నీరుకాకికి లేకే? 

అల్లసాని పెద్దన్న కవి, తిక్క_నసోముయాజికవి, రామకృమ్లు 

డను నేను | కవిని ఇంకను గొందజుకుం గవియను వేరుగలదు, నీరు 

శాకికిని గలదు; అనికూడ నర్థము చూచుకొన నగును, 

నందితిమ్లన మయొకనాండు తనయింట నుమె&లలో నూ 

గుచు గవిత్యము రచించుకొనుచుండంగా నీళొంచెకోణంగి 

'రామళ్ళష్ణుం డక్కడ కరిగి తాతా! డోతునా యని యడిగా 

నట! తిమ్మకవి యంగీకృతి నూచింపగా రామకృష్ల్ణుండు తుబు 

కన మొగమనున నుమిన్సీ నీకిదేమిశేటుగాలమన 'నూ(తునా” 

యనిగదా నేనడిగినది; దని కంగీకరించితిరి గావున నట్టుచేసితి 
ననెనంట! కోప మాషంజూలక తిమఃవి యెదురనున్న యాతని 

నుయ్యెల పైనుండి యెడమళాలితో మొగమునం దన్నెనంట!, 

పావము పల్టూడెను, చప్పున నింటికరిగి దున్నికొమ్లు నరుగందీసీ 
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పల్లుగా'నదుకుకొనెను, మటునా(డు రాయలసభకువచ్చినప్పూ 

జెట్లో యీవార్త రాయలకు౭దెలిసీ యాస్టానకవుల కిట్లు సమస్య 

నొసలగెను. * రవిగాననిచోం గవి కాంచునే గదా” వకవి 
యోగాని సరిగా నిట్లు ఫూరించెను.._ 

ఉ, ఆరవి వీరభ దు చరణావాతి డుల్లినబోసినోటికి౯ 

చేరండు రానుకృష్ణకవి చేరిచెంబో మనముక్కు_లిమరాట్ 

ప్రూరవదావాలిం బెగినకొక్కిరిపంటికి దుష్పికొమ్లు ప 

కొ రచియించె నార ! రవి శాననిచో: గవి కాంచుజీ కదా! 

ప్రెగడరాజు నరసరా జనుకవియొకండు పెద్దనాదికవీళ రుల 
సరకుగొనక వారికవిత్వములందు దోషములు గలవని యందందు 

 వదరులాడుచుండెడి వాండంట! ఆతండును స్వతస్సమర్థుండే. జకప్పు 

“డాతండు నృష్లరాయల యాస్తానమునకు వచ్చి వెద్దనాదులకంచు 

హెచ్చుగా నాళువుగాం గవిత్వము రచింతును; 'సభకూర్చింపు 

మనికోశరెను, రాయలు మఠఅుదినము సభగూర్చ నంగీకరించెను. 
పెద్దనాదులు హొంకందోడయంిరి, రామకృమ్ణుండు “నే నాక వినడం 

ద్రొక్కెద” నని "పెద్దనాదులకు ధైర్యము చెప్పెను. మజునాండు 
సభకు నరసరాజు వచ్చి గంటకు గొన్నివందలు పద్యములు 

చెప్పెదననెను, రామకృన్లుండు కొన్నీ వేలుచెప్పెదననెను, వా 
రిర్యురకు స్పర్ధయేక్పడెకు, నీ కవిత్వమునం దప్పు లుండునని నరస 

రాజు రామకృష్ణ నాడేపించెను, ఉంకునేమా! నేకు కవి 

తను చెప్పెదను; చూవ్రమనెకు, నరస రాజునకు వ్రాయడమునం 

.దనయంతవా(డు లేండనియు గర్యముగ లదు, గావున దానే 

వ్రానెదననియుం గల మాఃగనీయనంత వడిగా౭జెప్పవలయా 
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ననియు దప్పులు చెప్పిన దిధైద నని యుం బ తినవ్లూనెను, రామ 

శృష్ణుండు చితో) చ్చారణముతో నొకపద్యమును జది వెను, నరస 
రాజో వ్రాయలేక గింజులాడుఫొని యెట్టకల కిట్టు వా నెను 

క తృవ్వట బాబా తల పెం 

బున్వట జాబిల్లి వ్వ బూచట వచే 

బువ్వట చూడలను వులు 

క్కవ్వట తలంపంగ నిట్టి వారునకు జేజే ! 

ఇది ,వాయుటకు రామకృష్ణకవి పద్యము చదివి కొంతే 

ఫూరకుండ వలసీవచ్చెను. నరస రాజునకు శ్రా: తేదిరుదు పోయి 

"నది, రెండవపద్య మిట్లు చెప్పెను. 

మ, గననీవోరగు రామపద్మధళరంగ ర్క రి చానూరమ 

ద్ధన శుక్రాటీకశేభరాణ్భగపతీ త్రైలోక్య ధా మోదరా 

యనగా శంకర వాం ఛి తార్థకృపది వ్యాస్తోక పాణీ జనా 

న . ! ర్ వానేకవవైరివినృవా ముకుంధా మిత్రవింధాధిపా 

నరసరాజు తన నేర్పు వెడి యగునట్లు గా ననేశదోమము 
లను సంస్కరించి రామకృష్ణుని గేలి సేసెను. నిజముగా రామళ్ళ 

ముని యుచ్చారణ ప కార మాపగ్య్థమున కరము కలదు, అందు 

దోషములు లేవు, సామాన్యబుద్ధికి దోషములుగాం గన్నట్టునట్లా 
రామకృష్ణుడు రచించెను, నరసరా జన్లు పారంబడెను. అంతట 

రామకృష్ణుడు లేచి యీ కింది పద్యముల జెప్పి ౫ల్పుకొని 
'నరసరాజును వందించి పు షు. 

-చ, ఒకనికవిక్వమం చెనయు నొప్పులు తప్పులు సాశవిత్వమం 

దొకనికి6 దప్పుపట్టం బని యుండదు కాదని తవ్వుపట్టినక్ 
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మొక మటు, క్రిందుగా దివిచి ముక్కలువోవ నీనుంపక ల్తితో 

నీక మొదలంటం గోయుదును జెప్పునం గొట్టుదు మోము దన్న దున్* 

ళ, 'తెలియనిపన్ని కప్పు లని దిట్టక నానసభాంతరంబునం *! 

బబుకయరాకురోరి భంంమాణుం బిళశాచపు:బాడెకట్ట |జన్లీ . 

పలికిననోట దుమ్లుపడ ! భావ్య 'మెజుంగవు పెద్దలైనవా 

రల నిరసీంతురా ! ట్రెగడరాజ్ఞరసా ! విరసా! తుసా! బుసా! 

రాయల యాస్థానమున నప్పలాచార్యులను పండిశకవి: 

యొకడు కలండట! ఆతనింహార్చియొక రు 

ళ్ ఆపశబ్దభీయం నానీ అప్పలాచార్య సన్ని భా, 

రామకృష్ణుం దుత్త రార్థమును వెంటనే యిట్లు ఫూరించె...... 
ళో, అనాచారభయం నాస్తి లిష్టన్లూ క్రన్య సన్ని భె, 

రాయలయాస్థానముననే యొకనాండు బట్టుమూ ర్తికవి. 
“కుంజరయూథంబు దోమ కుత్తుకసొచ్చెలో అన్న సమస్య. 

జెప్పి దీనిబూరింపుం డని కకక కలక నడిగెనంట! రాము. 

కృష్ణు: డు 

క్ు గంజాయిత్రాగి తురకల 

సంజాగులయగాడి కల్గుదవిగొన్నాచా ? 

లంకెలకొడుకా యెక్కడ 

కంజరయూథంబు దోనుకుత్తుకసొచ్చెన్ ? 

రాయలు కోపించి యిడియా వూరణ మనెను. రాము. 

కృష్ణుండు “దేవా! వెద్దనాఏిమవోక వుల 3 బట్టుక వయా సమస్య, 

నొసంగువాండు |! ఆకు కిట్టేపు ఫూరణమేపోలు” ననెను. రాయలు- 

*చేనాసగితిని ఫూరింపు మని యాగ్రహాముతోనే పల్కెను. 
వెంటనే... 

* వయోగ త్రరూగ్ వైచి శ్రి 4 
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శ, రంజనచెడి పొండవు లరి 

భంజనుశై విరటుః గొల్వం బాల్పడీి రకటా 1 

సంజయ ! యే మని చెప్పుదు. 

గుంజరయూథంబు దోమకుర్తుకసాచ్చెన్ . 

_అనివూరిం చెను రాయలు పరనమూనందభరితు డయ్యెను 

పెద్దన్న మనుచరి త్రము, తిమ్లన్న పారిజాతాపహరణము, 
బట్టుమూ ర్తివసుచరి త్రీ ము,రాయలు మిక్కిలి మెచ్చుకొనుచుండు 

వాడట! ఒకనాడు సభలో మూడు గ్ర ౦థములనుండియు6 

దుల్యసందగ ముగల వగుమూండు పద్యముల జూపి వానిని 

విమర్శింప సభ్యులను గోరెనంట |! ఆపదక్థిము లివి. 

ఉ, పాటున కింతులో ర్తురి! కృపారహితాతక ! నీవు (దోవ ని 
చ్చోట భవన్న ఖాంకరము సో౭కెం గనుంగొను మంచు జూపి య 

ప్పాటలగంధి వేదన నెపంచిడి యుడ్చెం గలస్వనంబుతో 

మాటిన విచ్చుగబ్బిచనుమిట్టల న శ్రులు చిందువందుగన్, (మను) 

ఊం ఈసునం బుట్టి డెందమున "హెచ్చినకోపదవానలంబువే 

శానిలి యేడ్బెం వబ్రాణవిభుక ట్రైదురళ- లలితాంగి పంకజ 

శ్రీసఖమైన "మోముపయిం శేలచెజంగిడిచాలపల్లవ 

గ్రా సకహియకంఠకలకంఠ వధూకల కా కలీధ్య్వనిన్ (పారి. 

ఇా, అజాబిల్లి వెలుంగు 'వెల్లికల డాయక లేక రాకానిశా 

గ్రంబొ త్తి యెల్లి శ్రియా 

శాజీవానన యేడ్చెం గన్న రవధూరాజక్క_రాంభోజ కాం 

భోజీమేళవిపం చికారవనుధాఫూరంబు తోరంబుగాన్, (వను.) 

రామళ్ళష్ణుం డీపద్యములనై గిట్టు లభ్మిప్రాయ 'మొసంగెనంట.. 
అల్లసాని'పెద్దన అటునిటు నేడ్చెను..._ముక్కుళిమ్మన్న ముద్దు. 

రాజ శ్రీసఖ మైన మోమున బటా 
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ముద్దుగా నేడ్చెను;...బట్టుమూ ర్తి బావు రని యేడ్చెను.- 
భట్టు మూర్తికిని రామలింగనికిని ఘోరవై రము: ఆబట్టుకవితను 

గూర్చి రామలింగకవి యి ట్లధితే.పిం చెను, 

క, వీయర పాంచరరీయలం 

జే(వలబు టల్లినట్లు భె ప్పెడునీయా 
లం ల 

కాంపు:గవిత్వపుయాంతలు 

'చాయనకవివరునివెవికి( ద్రనుదం వీకునే ! 

శా ఆ ద్రిన్నీగ్ధకలంబు బున్ఫుదము లుద్యధ్రారుభూహివళుల్. 

తుద్రౌ దుంబర'పొకవక్ళ ఫలముల్ శుక్యంతరాకాళ ముల్ 

రుద్రామత రవం కివి భ తుము లీరూఢి న్నిరూపింవ నీ 
వ అధ శ ళూద్ర,వ్రజ్ఞలు విప్రసక్కవివచస్ఫూ క్రి న్విడం బించుజే !, 

క కెంగేల రామకృష్ణుని 

బంగరుకడియంబు లుండ బండితుం డగునా 

జంగులం జలులు గలిన 
| ణు ౧ 

సీం గారపుటూరంగుక్క సింగంబగుకా ! 

కవీళశ్వరులస్తో త్ర పొళములకును నతిశ యో కులకును నేవ 

గొని తికమలరాయ లొళనాయ స్వభావో_క్థిమధుకముగానే 
తన్ను వర్గింపుడని వారి కౌజ్ఞాపిం చెనంట! ఆతని కొంటికంటిస్రుడ్తి 

కలదు. రామలింగక వి వర్మించిన వర్గ నము 

క, అన్నాలిం సడ హరుండగు 
నన్నాతిని సూడకున్న ననురగరుండా 

నన్నా ! తిపమలరాయండు 

కన్నొక్కటి లేదుగాని కంతుండుగాండే, 



గీ 

౨ 
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రామకృష్ణుని యితరచాటువులు- 

అతివ కచ నాభి జనుణీ చేవోననము త 
మోనదరసాల తా రాజ పొనిరాక 

రణ మనంత మనాది నే గళ భుజన 

ఖోష్ట కుచ వచో దంతము లుభయగతుల, 

అధరము ఖపర్షళూన్యంబు లతివకుచము 

లాన కాకారరహిళ మశ్చూక్షీ మేను 

అజజఘనమండలము లంచయానకురులు 

చరమ బాధిశకరములు చాముతొడలు, 

అననాధరగళమూ ర్తు లతివ కజుండు 

చంద్రకురువిందశంఖచంచలలం చేస్తి 

వెల(గ తచ్చివ్నా కాఠిన్యసీత చలత లం 

సొరిది గచ కుద హాస దృష్టులుగం చేస 

నడచెనా గంధ గండకబంధధుర్య వే 

దండతండము నటుుడు౦డు మనును 

పలికెనా పల్లకీకలకంఠకలరవ 
మండికధ్వని నటుండుండు మనును 

నవ్వెనా మల్లీ కానవహీరచం ది కా 

డిండీరముల నటుండుండు మనును 

చూచెనా పుష్ప నారాచజాతన్ఫుర 

త్క్యాండద్యుతుల నటుండుండు మనును" 

వీమివెప్పుదు నాయింతి వ్వ రీడు ! 

ఆవానా ! రతివలె నది సీకు నబ్బెంగాక 

పరమభాగై ట్ట శౌలి (యో పాండురంగ 

విట్టలేశ ! యనంతరవిప్ర కాళ | 
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చ, అల ఘనచం ద బింబసమ మై కనరాశిడు వక్ష మందులో 

గలిగిన నామ భేదముల్తై వడి నొప్పెడిం గవ్వకొవ్వు చె 

క్కులు రదనాంశుకంబు లని గుబ్బలకుక" సరిరాశపోయెం శే 

తులు సరులయ్యె దానివలె నున్నది పొంకపుటారు బోటికిన్. 

చ, దరభుజూ్ల ఇసీంవానులం దద్దత వేణ్యవలోకనద్వ యో 

దరముల కోడి వారిధిపదంబుల: బుట్టల బూరులక్ గుహాం 

తరముల బూన నిక్క దిన జాంగ (వ్మవింవయ నూర్చులూర్న న 

త్వరముగ నేం నీడగని త క్రజమందంగ కేసి తౌ చెలీ ! 

ము, వరబించాధరముక" బయోధరములుక పక్రాలకం బుల్ మనో 

నవూరలోలాతులు6 జూప కవ్వలిమొగం ఇైనంక జీమాయె నీ 

క గురుభాస్వబ్దమఘనంబు. గ్రమ్మడియు మాకుం జాలజే ! గంగ క 

దరిమే లిదరికీడునుం గలవె యుద్యద్రాజబించాన శా ! 
ది ది శ్ 

కృష్ణ దేవ రాయలు 
షొ 

బశ్లారిమండలములోని యానెగొందికి సమీాపముననుండిన 
“విదా నగర మనుపట్టణరాజము రాశానిగా దవీణ హీందూ 
'దేళమునకెల్ల చేకళ్ళత్రా ధిపత్యమును నిర్వహించిన యీన్ఫపా 
లరత్నము లై' * 1509 మొదలు 15080) వణకు రాజ్యము నహిం 

చినట్లు కెలియుచున్న ది. కృష్ణరాయలు బవువారములు దండ 

యాత్రలుచేనీ నానారాజుల జయించి తురుష్క్టులముష్క్లర 
కృత్యముల సాగనీయక రాష్ట్రములనా క్రమించుకొని మవో 

రాజ్య వై భన మనుభవించినవాం డగుటయకాక సరసకనితా 

విలాసలాలసుఈ డై వెద్దనాదిసుక వీంద్రుల పల్కు దేనియలం 
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జూజలంగొని సంస్కృతం థ్ ములందు మేలయిన కననను 

ెప్పచనేర్చిన సుక విరాజశిఖామణి. ఆం ధ్ర మున విష్ణుచి త్తీయమును 

సంస్కృతమున మదాలసాచరిత్రాదికములు నీతనికృతులు, ఆం శ్ర 

వాబ్మ యమున కీనువోరాజుకాలమున నిం తం తనరానిమహో 

న్నతి చేహాతెను, 'వెద్దనాదికవిశ్రేష్టు లీతని యాస్థానమునం 
గవీళ్యగులు, మునుచరి త్ర ము పారిజాతాపహరణము మొదలగు 

కృతుల కీఠందు కృతిపతి, వెనామాక్యునకీతం డాంధ్రకవితానితా 

మవ డన్నబిరద మొసంగెను, విద్యావిషయమున నీమవ+ 

రాజో నాస్థానమునందు జరిగినవృ త్తాంతములు వింతవింతలు గాం 

'జెన్చుళొనంబడుచున్నని, కొన్నిమా త్ర మిందు దెల్బంబడును, 

ఒకప్పుడు కృష్ణ రాయలు పనీండిపన్లేరమునం గవిగండ 

పెందేరమును గొనివచ్చి సభాస్థానమున నిడి సంస్క తాం ధ్రము 
లందు సమముగా గవనమునెప్ప నేర్నినవా రిద్దానిగాకొన 
నర్హు లనంగా సభ్యులు మిన్నకుండిరనియు దానిపై నాత(డే. 

4, ముద్దుగ గండ పెండియరముకొ గోనుండం చు బహూాకరింపంగా 

నొద్దిక నాకొసంగు మనియొక్కరుం గోరంగలేరు లేరొకో 

అని సగముపద్య్యముం జదివిన( బెద్ద నామాత్యు(డు లేచి. 

ెద్దనబోలుపండితులు పృథ్విని శే రని సీ వెజబుంగ పే 

"పెద్దర శీందలంచినను బేంమి నా కీడు కృన్ణరాజ్ఞృపా ! 

అని ఫూరించి యీమాలిక నాళువుగా రచించి చదివె నంట! ! 

ఉ, పూశమెబుంనగలుం బసరుఫూంపబెడంగు లం జూాపునట్టి నా 

కైకలు ! జస నిగ్గు నెళగావలెం గమరగము నన్వ లెక 
౧ ౧ గ ఎనజ్టీ జాస్ట 
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లాతిరియున్ బవల్ మజపఫురానిహాయల్ వెలి యారజంపు ని 

ద్దాకరితీపుళో యనలం చారసిలన్వలె లోం దలంచినకొ 

బాంతిగం చెళొనక్ వలెను జైదలికళ్తుకలోనివల్లటీ 

కూంశలనన్వ లెక సొాగసుకోర్క్యులు రాపలి నాలకించినన్ 

కేతికొలందిం గొంగిటను జేర్చినకన్ని య చిన్ని పొన్ని మే 

ల్తూంశలచన్నుదోయివలె ముచ్చటగావలె బట్టిజా చిన కొ 

జాతొడనున్న మిన్ను లమిటారపుము ద్దులగుమ్లు కమునా 

వా తెజదొండపండుపలి వాచవిగావలెం బంటనూదినకొ 

గారల దమ్లిచూలిది" ర పకైవసపుంజవరొ లిసిబ్బెపు 

స్తే తెలియ బ్బురంపుళిగి నిబ్బర పుబ్బగగచ్చిగుబ్బపొం 

బూ6తలనూ నెకాయసరిపోడిమి కిన్నెరమెట్టుబంతి సం 

గాకపు సన్నకంతి బయకారపుం గన్న డగాళవంతుకా 

సాఠత తాన తొనలపనక్ దివుటాడెకుగోటమిొటు బల్ 

మ్రా(కలనుంబలెక వారువు మొల్లముగావలె న చ్చ తేన్లు లీ. 

రీతి సంస్కృతం బుపచరించెడుపట్టున భారతీవధూ 

ట్రీతవనీయగర్భనిక టీ భవ దాననపర్య సాహి తీ 

భౌతిక నాటక ప్ర కరభారకభారకసమ్మక ప్రభా 

“పాతను ధా ప్ర భూరబసుభంగ ఘుమంఘుమ ఘుంఘుమార్భ్ళటీ 

జాతక తాళయుగ్గ లయనంగ తి చుం చువిషం చి కామృదం 

భారత లేహిత త్రహికహాధికధం ధణు ధాణుధింధిమి 

వ్రాకనయానుకూలపద వారకుహూ ద్యవా హోరికింకిణీ 
నూకనభుల్ల లాచరణనూపురరుగాళయ్మళీమరందనం 

ఘాతవియద్ధునీచక చకద్విక చో క్సలసారనంగహో 

యాకకుమారగ ౦ ధవవా హారినుగంధవిలానయు శ్ర మై 
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యాశపమారగ ౦ధవవా హోరినుగంధవిలాసయు _క్ల'మై 

చేకము చల్లంకేయవలి జిల్లన( జల్లవలెక మనోవార 

ద్యోతకగో స్తనీఫలమధు ద్ర పగోన్భుక పాయస ప్రసా 
రాతిరన్మవ్ర సారరుచిర్మ వ్ర సరంబుగ సాశిసారెకున్. 

రాయ లంతటం గవిగండవెండేరమును దానై యాతని 
పాదమున దోొడిగానట! రాయలు వేజొకప్పు డేదో యాళు 
శ్రుగా రచింప్రమనం బెద్దనగారు చెప్పినది; 

చ, నిరుషవాలిభలంబు రమణీ చీ యదూతిక తెచ్చియిచ్చుక 

వ్వరనిడె మార్శ కింపయిన భోజన ముయ్యెలమంచ మొప్ప త 

భ్నరయురసజ్ఞ లూవా తెలియంగలలేఖక పాఠకో త్తముల్ 

దొరకినంగాక యూరక కృతుల్ రచియింపు మనంగ శక్య మే ! 

కృష్ణరాయ లొకనాం డాస్థానమునం గవీశ్యరుల కీసమస్య 
పొసంగొనంట ! “వి స్ఫురితఫ ణామణిద్యుతులం బొల్పగు నాగ 

పమారుండోయనక”___ పెద్దన్న గారి పూరణము? 

శ, వరుడు చెజుంగు వట్టినను పల్వతొజంగిన లేమ నీస్టప 

ట్టురుతరరత్న ము ద్రికల నొప్పగుడావలిశేల మాయం గాం 

గర మమరెం గరం బపుడుకామవీ ధానము6 గాచియున్న వి 

స్ఫురితఫణా మణి ద్యుతులం బొల్పగు నాగకుమారుండో యనన్, 

నగర్కు తగర్కు తొ "గరు వగు అనువదములు వ్రాసస్థాన 

మున నెలకొల్పి, రామాయణ, భారత, భాగవత పరనవలుగాం 

శృష్ణరాయనియా స్థానమున 'రాథామాధవకవిచేం జె్పంబడిన 

1ద్యములు:ః-- 

చ, నగరు పగాయె నింక విపినంబులశేంగుండు రాజ్యకాంతుకుం 

దగరు కుమారులార ! యని రల్టిపగలి ల్మిగులంగ దోంవంగాం 

11 
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దొగరున రతగట్టి మదిందోందక గద్దదఖిన్న కంఠ యై 

_ వగరుచుచున్నం జూచి రఘువంళవరేణ్యుండు కల్లి కి ట్లనున్ 

చ, తొగరుచి కన్ను దోయి(గడు6 దోవ “రుడు ీనుభీశుప్రైం 

దగరుధరాథరంబునను దాంకినభంగిని దాంకి నొచ్చి తా 

వగరుచుచుక్ వెసక్ బరుగు వాణీన నచ్చటిరాజలోక ముల్ 

నగరు సుయోధ నాజ్ఞ మదినాటుటం జేసీ ధరాత లేశ్వరా ! 

చ వగరుపుక్మూక్ర మే వరుండు పశ్యు(డు గాండు సఖీసఖత్వ మె 

న్న గరుడవావాశుండు మము నాండటు డించుటయొల్ల నుద్దవా 

తగ రవీ కాక మోవాపులతాతను లైన విడంగం జాతురే 

తొగరుచి యోవషథధీశునకుం దోపయంజే ముని వీడనాడంగన్ 1 

కృన్ల రాయలు ధూర్జటికవి కవనళ_క్రినింగనార్చి పద్యరూప 

ముస బ్ర శ్నింపంగా నొక కవి పూరించిన పూరణము. 

చ, స్తుతిమతియైన యాంధ్ర)కవిధూర్జటివల్కుల శేల కశ్లెనో 
యతులిశమాధురీనహిమ!హా! తెలిసి జగ దేకమోవానో 
దకనుకుమార వారవని తాజన తాఘన తావహారిసం 

తఠతమధురాధరోదితనుధారస ధారల: (గోలుటం జుమోం 

'రాయలకోరిక వై. న శ ౦ది మూ(డుపడ్యములును 'బెద్దన 

తిమన భట్లుమూ 6 కవులచే రచింపంబడిన వః 
శ కు తి 

శా, రంకుల్ మానుము కుక్కుటాధమ ! దరిదృశు దృశూద్రాంగణ 

ప్రాంత లూఖలమూలకేంనులక ణగ్రాసంబు చే గ్ర్న్యి దు 

రాం కాఖీలవి శేవఫీష ఇఫణాం క ర్థాంససంతోషిత 

స్వాంతుండైన ఖగేం ధ్రుకట్టెదుర నీజంజాటముల్ సాగుే?, 

4, స్థానవిశేషమ్మా క్ర మునం దామర పొకున సీటిబొట్ట! నిక 

బూనిక నొ_క్రికంబనుచు6 బోల్చినమాక్రన యింతగర్వమా 
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మానవతీళిరో మణులమాలికలందును గూర్చ వత్తువో 
కానుక లియ్య వత్తువొ వికాసము నిత్తువొ నిల్వ దెర్తువో, 

ఊ, కక్క నేలముట్రైగొని శ్రవ్వంగ జేర్తు నటంచుం దాకుతౌ 

వొక్కటె జాతి యంచు ముద మొందకు బుస్థిని వెజ్టికంది! నీ 

నెక్కడ! యావఘోణి యన నెక్కడ ! యద్రినముద్ర దుర్గ భూ 

ర్భాక్కు_కల౦బు నొక్కయరవంటనె మింటికి చెత్త చేర్తు వే. 

రాయలయాస్థాకమున కొక సంస్కృత కవి యరు 
'దెంచి వెద్దనాద్యాం ధ్ర వీశ్యరుల యెడ నీసడింపుతో నిట్లు 

పల్కి నంటి. 

లో. ఆంధ భాపామయం కావ్య మయోను యవిభూషణమ్, 

వెన్నెంటనే వెద్దనామాత్యు(డు చెంపవెట్టు పెట్టినట్లు 
ఫపూ3ం'చె ! 

శో సంస్కృ కారణ్బుసంచారి విద్వన శ్రే భళ్ళం ఖలమ్. 

రాయలకు, జవరంగపు శక్తులు వేయుటయం దతర్ణంతా 

స_క్టి యుండెకిదంట | బొడ్డుచర్ల చినతిమ్దున యను కొప్పోలు 
కరణము కవీశగరదిగ్గంతి యను వ్ర తిష్టగ లవాడై శ్రీగృవ్షరాయల 

తోం జదరంగమాశుచుండెనువా(డు, శ్రీశృష్ణరాయలపత మున 
నెంద జాలోచించి యెక్తువేయుచువ్నను నీత డొక్కండే యెదు 
"రెక్తు వేసి యాట గెల్బుచు వేయాస్త పుదెముగొనుచుండెడి 
వాండట! ఆశవిశ్షికి సంతోషించి కొప్పోలు (గ్రారుమునకుం 
గృష్ణా రాయవునమనునామ మేర్చణీచి రాయలు సరాషా గ వోర 

ముగా నాతనికి ఛారవోనెను, 

క్ర, శతసంఖ్యు లొక్కం కైనను 

సతతము శ్రీ కృష్ణ రాయజగ తీపతితోం 
టి ఆలు 



156 బాటుపద స్టమణిమంజరి 

జరురంగ మాడి గెల్బును 

ధృతిమంఠుండు బొద్దు చర్జలిమ్తన బళిశే! 

ఉ. ధీపండు బోడ్డుచెర్ల చినలిమ్లనమం ల్రికుమారుం డంచితా 

కారుండు సక్కళొవిదుండు కౌళికగో శ్రుండు పద్మ చే కసే 

చారక్షబుద్ధి నంగవరవంశ్యు(డు సర్కవిలోకనాధుం డా 

ఇారసమ గ్రవ ర్తనుండు చారువళసి సలినొప్పువా( డొగిన్, 

రాయలు కళింగ దేశవిజగీపొమనీవ దండె ర్రీపోవచు బెజ 

వాడలో నిడిసీ హరివాసరోపవాస వ్రతమును గృష్ట్ణాతీరమున 
నున్న శ్రీ కాకుళపుణ్య మే త్ర మున గావించుటనై. 'వెద్దనాదివిద్య 
తృవులతో నరిగను, అప్పుడే యక్కడ వెలసీయున్న యాం ధ్ర 
నాయశస్యామి కృష్ణరాయల స్వప్నమున నాము క్షమాల్యద 

రచింప నాదేశించిన ట్రాముక్రమాల్యదయందు జెప్ప/బడి యు 
న్నది, అక్కడ చేకాదగినాడు పండితమండలితో. బుణ్యక థా 

గోష్టి సలుపుచుః గృష్ణరాయలు దాళరథు లెక్కువవారా ? 

పాండవ లక్కువవారా?అని ప్రశ్నిం చెనట, వెద్దనాదులు తమకుం 

దోంచినరీతిని బలు దెజగులం జెప్పిరట, దాశరథులు ఈశ్వరాంశ 

మున జన్మించినవారుగావున వారి కమానుపళ క్షలును లోకో త్త 
రయోగ్యతేయునుగల్లుట వింతకాదు. పాండవ్రలయెడ నీళశ్వ రాం 

శముళేదు, అ ట్టయ్యు ళక్తలయందును యోగ్యృతీయందును 
చాళరథులతో సాటివచ్చిరి, కావునం వాండవ్రులే యెక్కువవా 
రగుదురని తనయాళశయమును రాయలు తుదకు వెల్లడించెనంట! 

అది విని రాయల ప్ర కలను జామరము విసరుచున్న చాకలి యొ 

కందు కేల మోడ్చి “దేవర ఒన్హాంతరమున నున్నను వాండవ్చల 
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మింది యభీమానమును మానలే” దనెనట! రాయ లత్యా 
నందమునెంది యాచాకలివాని నేదిశావలయునో కోరు కొమనె 
నంట! వాండు చేవరకోట యేవ లెనని కోరిక కలదనెనట! అప్పుడే 
యక్క_డ వానికి దేవరకోట నీకు నేలు కొమృని యనుజ్ఞ నొసం 
"గెనంట; నేం డాదేరరళోట నీమను గమజమిాందారులు పాలించు 
యున్నారు, కాని నే:టివజికును నా సంస్తానమునం జాకలిచేం బల్లకి 
మో ఐంపకుండుటయు నీలు మొహాన్లు వానియొద్ద నే యుంచు 

టయు నాచాకముగా వచ్చుచుండె నందురు, కృష్ణరా మలపై 

ననే కవులచే: జెప్పంబడిన చబాటున్రలుః= 

ఊఉ. శరసంధానబలకమాదినినిధై శ్వర్భంబులుం గల్లి దు 

ర్భరవండక్వ బిల ప్ర వేశ కలన బ్రవాన్నుత ల్ మానినళ 

నరస్సీంహక్షీతిమండ లేశ్వరుల నెన్నక్ వచ్చు నీపాటిగా 

నరసింవాకీ తిముండ లేశ్వరుల కృష్ణా ! రాజకంరఠీరవొ ! 

వు, కలనం దాపకఖడ్ద ఖండికరిపుకై గ ర మాగ్తాండమం 

డలభేదం బొనరించి యేంగునెడం దన్మ ధ్యంబునకొ హారకుం 

డలకేయూరకిరీటభూషితుని శ్రీ నారాయణం గాంచి లోం 

గలగం బాజుచు నే) నీవ యమశంకకొ గృవ్ష రాయాధి పా శ 

ఊం. వీఫ్రుకం గృన్ష రాయ జన తీశ్వరఖడ్దము మింట మార్జనం 

జూపిన భాఎముడలము సొచ్చి హుటాహుకి శశ్రు లేంగుచో 

శేపటిబావ య్య పగలింటిమవో గృ పుజంగమయ్య ! యో 

మాపటి దాసరయ్య ? మమ మన్నన నేయు మటందు రెంతయున్ + 

ఉ, కాకము నీక రాసిసరిగామ సృసింహూికృన్ణ రాయ ! యా 
కాళిని జచ్చు వారికిని గల్లుకు చేతికి బుథ్జై సీమువహో 

గ్రానీని గండతుండెమూలుగా మృతిం భొందిన చైరికోటిక౯ 

భొనురరాంభకుంభకు చభౌరము లబ్బెడు చేమిచి శ్ర్రమో | 
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జు, రాయగ్రామణి కృష్ణరాయ ! భవద్యుగుర్రూ రఖగ్షాహి చేం 
గాయం బూడ్సీ కళింగదేశనృపకుల్ శానిర్ద కీపోషణీ 
మాయాళీకముటూడులోటుకుపుటూమాయాసటాజాహ శే 

మాయా గేయమడే యటంద్రు డివి రంభాళారునిక యజ్వునిన్ = 

మ, సమరమ్షోణిని గృష్టరాయలభుజాశాతాసివేం బడ్డ దు 

ర్లమదోర్టండప్రళిందకోటి యవనన్రాకంబు సస్తాశ్వమా 

ర్రమునక్ గాంచి సెచా సహో sts అలో 

కుముకీబాయిలబాయిజేమలికీ యందు ర్మింటికిం బోవుచున్, 

య, గవంకుల్ బల్లిదమయ్యి ఢిల్లికిని మకా్కాకోటమేలయ్యెం బం 

డువకుం స్ రగ (సై.శ్రడంబు లమ₹౯ బో లేరుచందేరులక్ొ 

దవసం బెక్కె_ బెడందకోటపురకాం తాగర్భని ర్భేదన 
| చ్రవణం బైనభవన్ర ఎయాణజయ వారలా గృష్టరాయాధిపా! 

ఒకప్పుడు కృష్ణ రాయలకు గృప్లడగ్గ జిం దురుష్కులతో ౮ 

జోరువాటి ల్లైెను, రాయల నేన కృష్ణ కీద్దరిని దురుష్క_ నేన యద్దరిని 
౧ me టి యట 

నుండెను, నదిదాంటి రాయల నేన పైకి రావలయునని యేస్తులతోః 

దురకలు నదిలో నికి బొచ్చి కృష్ణ వెల్లువగా బాఆజుచుందుటచే 

జెల్లాచెదరై కొట్టుకొని పోయిరి, ఏన్దులునూ త్ర మోాదరికి వచ్చి 

శాయల నేనలో6 జిక్కెను, అప్పు డక కవి చెప్పిన పద్యము 

శం నరసింవా కృద్ణ రాయా 

దురమున నీ పేరిటేలు తురఠకలయం పెక 

గరిరాజవరదు( డంచును 

గవిఘట లట మిమ్ముం జూచి గ్రక్కున వచ్చెన్. 

4. శ్రీ లీలాఠ జ! కృష్ణరాయ ! ! సమరోర్విక్ నీదువైరికమా 
వ క్ హయాధిరూఢు లగుచుం చాజక్ " సనీశాఖశా 

ఖాలగ్నాయతశేశపాశులయి యీరోక్ గేకిన ల్లూట్టి యు 

య్యాలో జొంకలాొ యంచు: చాడుద రు భల్లా ళా జుత్రే తణల్ ! 
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మ, బలభిన్నాగము చెంపంగొట్టి గిరిజా ప్రాకోశున ఖైక్కి చొ 

గ్ఞలకా లేత ఇకొప్వవట్టి భశివకంలెగ ధట్టించి యాః 
బలరాముక్ మొలంబట్టి నీ యశము భూభాగమృనక్మమించె నొ 

లలనామన్గ థ్! కృష్ణరాయనరపాలా ! రాజకంఠీరవా ! 

క నరసింనాకృష్ణ రాయని 

కరమరుదగుకీ రి యొప్పెం గరెఖిద్దిగిభి 
త్కరకరెభిద్దిగిగి రిల 

త్కరిభిద్దిరిభిత్తురం గకమనీయం బై + 

గ్, పద్మ నాట్యస్థలంబున( బక్కలోన 

బైరుపై. బవ్వళించిశవరమమూ రి 

ఆనుదీనంభును గ్భవ్షరా యాధిష్టనకు6 

జుక్క_్జజగడాల వేలుపు శుభము లాన/గు, 

చ, 'వెనిమిటిచేయు పుణ్యజన పీదనవృ ల్లి గియు6 దండి డ్రి భంగముక 

దనయునన౦గ భావమును డముని కార్భ్యము( హై. రోసి స 

జ్ఞనపరిరక్షు క ర్యనిధిం జారుక్ రీరుం గళా ప్రపూర్ణ న 

వ్వననిధికన్య చేరె జిత వైరిసికారంని. గృష్ష్ళ రాయనిన్. 

ఊం. ఆబ్బమః ఖీమనోజ! నరసాధిపనందన! కృష్ణ! నీయశం 

బబ్బకరాబ్దజాబ్దనయ నాబ్జవిలాసము సీవితీర్షి మం 

బబ్బక రాబ్బజాబ్బరయ నా బ్బవిబాసము నీవ పరాక్రమం 

బస్టకరాస్టికార్టినయనా స్టవిలాసము చిక శ్రీ మిద్ధరన్ 

ఊఉ, కాయము వంగి తా ముదిసె. గన్నులునుం బోౌరగ ప్పెం గాలు సే 

చాయె నటంచు రోసీ నరసాధిపనండన ! కృష్ణరాయ ! యో 

భూయువతీలలామ నినుంబొందిన నాదిభుజంగ భ ర్తకుకా 

బాయనిచింత వేళ దలప్రాణము తోకకు రాశయ౦డునే! 

అంధ్రవాబ్య యమున శ్రీకృన్ణ రాయలవిఖ్యాతి యవిన 

శ్యురమును ద్రిథానమును గావున నామవోరాజునుగూర్చి 
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సంస్కృతమున జెస్ప(బడిన చాటుపద శ్టములంగాడనిందుంజేద్చట 

సముచిత మని యట్లు చేయుచున్నాండను:.._ 

శ్లో, వీరాగ్రేసర ! శృ్ణరాయనృవలే ! త్వదైరికాంళా వనే 
ధావంత్యః అం 5 న సస. 

పాసప్తాక కోకమహేభవన్నగళు ౯౯ రుంధంతి వశే 6దునా 
Ja 
మధ్యే నావీ కచేన కంకణలస్నదై పడూర్యర తై రవి. 

శ్లో, భో భోభూవర ! భూరివిక్రమ ! భవన్ధాటీషు విద్యాధరై 
ర్నిస్సాణేషు ధణం ధణం ale స ధణ ధ్యానిషు, 

త్వక్క్భృ క్ష ప్ర లిమల్లవీరవరణే దేవాంగనానా మభూ 

న్న ఎకేళ్యో థిమిధిమి ధింధిమి ధీమిం ధింధిం ధిమింధింక్ళతిక, 

చ. దృగ్భీశ్యా నరసత మాపలిసభ స్త్రీణాం మృగ ణ్యాక్రితో 

రాజా తన్ను ఖకర్జిక సయ మది త్యక్రాఒఒత్మనో మండలం, 
దున్గేళన్య 1 ప్ ముపగతః పాణౌ త మణ దభా 

నన్లార ప్రవణో నిజ్యాశ్శితతమం శీణోఒపి నో పేత శే. 

ల్లో, పీరాగే సర! కృష్ణరాయ | భవతా కృత్తారణ ప్రా సాంగణే 

ప్రాశాః శీచన పారసీకపతయః ప్రాప్తాః పురీ మామరీం, 

వే గురౌ నలక్విషి సురత్తాణేశీ, ras 

రిళ్చీతి వ్ర పృణలౌ సలామితి; నురాక్ వేరాననాక్ కర్వశే ! 

న్లో కృష్ణరాయ ! స్తు స్తువంతు త్వాం కవయో న వయం స్తుమః, 

నరసింహకిశోరస్య కియాకొ గజవలే శ్చయః! 

శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు లావణ్యగణ్య మగు నొక న్రీరత్న 

చును బవుయత్నమున సాధించి యవరోధవధూసవిధమునం 
దనయుల్లాసమును వెల్ల డిం చెనట! అంత నాయంతేః పరి! “యింతే 

యింత యుప్పాంగవ లేకా? యి యేమి గజపతికుమా ర్పెనుసాధిం 

'చుటయొకో.!'' యని తేలనాడెనట! రాయలడెండమున చుజుకు 
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మని తాగౌను, గజపతికుమా సను సాధింపం దలం పొదవెను. 
ఒకనాటిరాత్రి, యుషశు శ్రుతిపరిజ్ఞానమునై. ఇాకీవానియింటిదరికోక 
య్యాప్తళృళ్యని, దివ్లోరుసును బం పెనం! అయింటి చాకీవాండు 
సుఖళయితుందై యిట్లు పాదడుచుండెన(ట ! 

“కొండవీడు మందేరా కొండపల్లి మండేరొ 

కాదని యెవ్వండు వాదుకు వచ్చిన కటకందా కా మందేరా, 

విజయసూచకమగు నాయువ శుతిని గొనియే రాయలు 

చాడి వెడలి కటకమువజికును గలదేశనును వళవజచుకొనుట 

యేకాక గజపతిగుమా_ర్జెను గూడ దక్కంగొని యతఃవురమున 
జరిగిన యవమానమును బావికొనెనట ! 

శ్రీకృష్ణ దేవ రాయల ని ర్యాణకొలము.= 

ఊఉ, బోరన యాచకప్రశీతి భూరివిపద్దశ నందుచుండం గా 
నారయ కాలి వావానశకాబ్దము ల ద్రి యు గాబ్ధినోములం 

స సహాయ వరన మాఘశుద్ధమ 

స్టీరవివాసరంబున నృసీంహు నికృష్ణుండు చేశ స్వర్షముక్ 

చ్వారక నున్నకృన్ణు: డవతారసమా కిని జెదున్తై వడిన్, 

శాయలని క్యాణానంతరము కొన్ని సంవత్సరములు పెద్ద 

నామాత్యు-డు జీవించి స్వావస్థ నిట్లు చెప్పుొ నెను 

సీ ఎదురై నచో6 దనమదకరీం ద్రము నిల్సి 
శేలూంత యొసంగి యెక్కించుకొనియె 

మనుచరి త్రం బందుకొోనువేళం బురమేంగం 

బల్లకిం దన శేలం బట్టి యొత్తె 

గోకటగ్రామాద్య కేక గ హారంబు 

లకోశిననీనులయందు నిచ్చె 
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బిరుటైనళవిగండ వెం'డేరమున కీప 

శగు దని శానె పాదమున దొడిగె 

క్ష్ అంధ)కవి తాపిశామహ ! అల్లసాని, 

"పెద్దనకవీంద్ర, ! యని తన్ను (బిల్చునట్టి 

కృష్ణ రాయలతో దివి శే; లేక 

ట్రదికియున్నాండ బీవచ్చవంబ నగుచు, 

రాయలని ర్యాణానంతర మే గజపతిరాజు కన్నడరాజ్యను': 

చ కి దండె తిరా(గాం చెగదనామాతు ర్స్ డీనీసపద్య్భమును రచించి 
= థి కనా 

పం వెను, నీలి గజపతిరాజు తిరగిపోయెను, శీ 

పీ, రాయరాహుళమిండరాచయేను(గు వచ్చి 

యోరట్టకోట గోరాడునాండు 

సం'పెటనరపాలసార్వఫ"ముండు వచ్చి 

సీంహాద్రి జయశిలం జేర్చునాండు 

సెలగోలసీంహాంబు వేరి ధిక్టృతిం గంచు 

తల్నులం గరుల డీకొల్బు నాడు 

భునకరనిర్భరగండ పెం డెర మిచ్చి 

కూతు రాయల కొనగూద్చనాండు 

శీ ఒడ లెబుంగనొ చచ్చితొ యుర్విలేవొ 

'చేరంజాలక శలవెడి జీర్ణ మైతొ 

కన్నడం బెట్టు సొచ్చెదు గజపలీంద్ర, ! 

"తెజచినిలు కుక్క సొచ్చిన తెజంగు దోంప, 



తురగా రానుకవి 

ఈతండు వెద్దావురవుః బ్రభువగు వత్సవాయ తిను తిముజగపతి 

మహ+ రాజులుంగారి ః ల ఈతనిచాటుపద్యము లేగాని 
గ్రంథములు తెలియరా లేదు. వత్సే వాయతిమనృపాలు నీతండు- 

తెట్టెను, 

క అద్దిర ! శ్రీ భూనీలలు 

ముద్దియ లావారీకిం గలరు ముగు రందటలో. 

బెదను నాట్య మాడును 
దా 

దిదిమనీ పక్సవాయలిమనియింటన్ , 
ట్ట వ్ర 

నుజీయు నీపద్భమును వినుఃడు, 

ఉ, వెండెల నాగికొప్పుపయిః బెద్దికటిస్థలి గంగిగుబ్బుచ 

న్లొండలనుండు రామకవికం*రుహ సము క్రీ ందుంజేనె 

పండక బంటు మిల్లి యది వండిన సి ey 

మండలనాథు. బోలు నొకమానపమాల్రు,ని వే.డం బోవుచే! 

వింఠయొక్కటి వెల్ల డియయినది, నీం గారము చెల ే ంగుచున్న 

పద్యములన్నియు శ్రీనాథు విత లకుంద గిలింపంబడు చున్నవి, వెండెల 
నాగ్విగంగి, పెద్ది యనువిలాసినులు రామకవిగారికిం గామినులని 

వైపద్యము పలుకుచున్న ది.కాన యా వలందుకల పేర నున్నపద్థ్థి 
రె 

ములు రామకవికృతము లే యగును, 

ఊ. చూడంగ నల్పుగాని పరిశోభితదివ్యకురంగ నాభ మే 

జాడను, 49940౪ 

అనుపద్య్థమున్సు 
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ఉ, భూశలనుందు ధాతకు నఫూజ్యత గల్రెను శంట మూట భె 

గోతుల బు చ్చి గానికొక కొంచెము: 

అనుపద్యమును, శ్రీ రాథకృతులు గాం దల బడుచున్న ని, 

రామకవిగాామణిపని నిజను నేంటం చేటపడినది, ఈపద్య మొ 

రామకవి దగునో కాదో! 

గీ, విప్వుశలముండ కల్లి వివేకి గాదు 
ఎన్ని దిట్టిన నాభార్య యేభ్యరాళి 

అన్నిటి! దోడునాశకాలు నపటి కొలు 

| రామకవిగాని బ్ర దుకు శ్రీ రానురాను ! 

నృసింవాభారలతి 

ఈయన శృంగగిరివీఠాధి కారి కాంభోలును. ఎనరో వీరిని 
బొగడినారు, 

మః కరహాటాంధ)మురొటలాటవిలన కాంభోజ చే పాళి కా 

కురుకాళింగ విదర్భ చేదియన నాఘూర్థావనీ నాయక 

స్ఫురితా బీకసభాంకఠ రాళములలో భూషింతు వాక్సొ)ఢిచే 

నరసింవో త్తకుభారరీందుగురునీక నాస్యామినికొ వేడుకన్. 

ఈయశ తీనవీశ మునకు వచ్చుధ వ్య ముంతయును మేడల 

కును మి ద్దైలకును వ్యయించెకువా.డంట! 

ఖో శారూణా నషి దారూణా మళ్ళ నాం వేళ్ల నా మకీ, 

నృసింవాభార తే ద్రవ్య మయ్యో అయ్యో వృథావృథా, 

a ( వంగ ల్ల శ్హాడులిలా 



వీంగళి సూకకవి 

ఇస్ర ఆశ 

ఈతండు క ళావూర్లోదయము, ప్రభావరీవ్రద్యుమ్న ము; 
శాఘవపాండవీయము, ననుకృతులను రచియించిన చతురకవి, 

ద్య్భక్థర్థి కావ్యములలో నీతని రాఘవపాండవీయ మ గ్రగణ్యము, 

ఈ క్రిందిపద్యము తద్దంథర చనమును స్లాఘీించు చున్నది, 

శ విశదం బొశవత్ంబున 

విశయము వేబొకట నిట్లు విలసిల్లిన యా 

శ్రి యెట్లు సాటియణం గవి 

శళియగురఘు పాండు కావ్య చరణసూరన కన్, 

అడిదము సూరకవి 

3). 160 'ప్రాంతములం దికవిరత్న ము విశాఖపట్టణపు 

నుండలముందలి విజయనగ రసంస్థానవుం బ్ర భువగు పూసపాటి 

వినవిజయ రాను రాజు గా రియొద్దంగ వీళ్యర డుగా నుం డెను, ఆంధ, 
వేందాలోకము క విసంశయవి చ్యేదము, కవిజనరంజనము, మొదల. 
ఫనవి యీతని కృతులు, ఈతని చాటున్రలు,_ 

క గడియకు నూజుపచ్దెములు గంటము లేక రచింతు దిట్టంగాం 

దొడంగిలినా వఠాలుమని తూలివడు౦ గులశె లరాజముల్ 

విడిచి యన్ముగృహించి నిలుపేద ధనాధిపతుల్యుం జేతు, *ే 

నడిదమువాండ ! సూరననమాఖ్యుండ ! నా[కొకరుండు సాటియే ! 

శే గరినెలువ్రాంతగాని మటీగం పెండెటుంగము మన్యదేశ ముల్ 

తిరిగి యభీప్ట వస్తువులు తెచ్చి భుజింతుము సర్వకాలముక్ 
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నురుచిరస సక్కవిక్వనిధి సూరకపీం దు నశేలక ల్లెం Xo 

_చరమును లేగ చేక'మెడచన్ను లం టివిరెండుమాన్యముల్ ! | 

వ్ర న్లో a త్తరరూపము గాం దనవృకత్తంతను( జెప్పుక్రొన్న 

పద్యము... 

క, ఊరెయ్యది! చీప్రపవలె 

చీరే? సూరకవి; యింటి యే? రడిదమువార్; 

మీరాజు + విజయరామ మ 

హోరా; జకం డేమి సరనుడా? భోజుండయా, 

రాజును బొగడినపద ర్థ్రములు. 

శా, ఢిల్టీలోపల గోలకొండపురి నిండెకా నీప్రశంసల్ గుతాల్ 
బల్టాలం చొడిపీంచి హు మన యరబ్బా చెక్కి పళొంచుబా 

దుల్లాఖానునిం బాజందోలితివి సీదోశ్ళ క్షి నూబాలకుల్ 

మళ్ళింపం దరమొనె విజయరామా ! మండలాధీశ్వరా ! 

'ఉ, పంతము నీక చెల్లె నొకపాటియమిరు(డు నీకు సాటియా ? 
కుంతము( "గేలంబూని నినుం గొ లని వాడు ధరాతలాన భూ 

శాంఠు డొకండు లేడు కటకంబుమొదలని సోలకొండవ 

ర్యంఠముం జూడ శ్రీ విజయ రామన్ఫ పాలక ! మండలాధిపా ! 

విజయరామరాజుగా రేదోకారణమున నూరకవిగారియెడ 

నాగ హమూని యాసానమునుండి తొొలంగించి రట! బాదుల్లా 

ఖానుతో నొకసారి యుద్ధమునేయ(బోయి పరాభూతు లై యా 
రాజుగారు తిరిగి వచ్చుమండంగా సూరకవి తన ్ రామనుప్ర క 

తోవలో బనసచెళైక్కి. వి స్హళ్లీ కై యాకులు గోసికొనుచుం 
షో యెదురుపోయి పల్లకీ నావి తనకోసీ తీఅునస్లు చులుకుగా 
నీపద్యమును చె చ్నెనట-_ 
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మె క్రనై యున్నయరటాకమోందం గాక 

మంటమో:దను జెల్టునే మంటీవాండి 

చీదలై యున్న సర్గార్హీ మొందం గాక 
ర టరు 

కలచె ట్రైవ్వాండి బాదుల్లఖానుమోంద 2 

పానుగుపాటి వేంకటనుం త్రీ యనుని యోగిమియ సూర 

క 

ఎక 

రో 

ఫఘనకులమున(6 బొడమిన దు 

ర్శనుజుం డిల నింద్యు:డగు వమన మూర్ధ సముఖం 

బున వెడలి మంచిదగునా 

/| విను మవహిత ఫొన్లుపాటి వేంకటమం త్రీ | 

కినుక మొయి! దన్నులాడంగ 

"'మొనకట్టిన నరియె గుజ్జముక్ శగాడిదయుకొ 

ఘను డల్పు(డు సరి యగుదుశె 

విను మవహిత ! ఫొన్లుపాటి వేంళటమం త్రీ ! 

సామజము చెజకు మేసిన 

దోమలు పదివేలు చేరి తోలు గలవా? 

గ్రామపతి కగవుదక్చిన 

గ్రామములో నున్నవారు కొ దనంగలరా ! 

= ఇత్తడి పుత్తడి యగునా!? 

తో్ణది నగ లెన్నియిడిన దొరసా నగునా ? 
యుంత్తమకులుం డౌనా దౌ 

లత్తునం దాం దిరిగినను- గులాము గులామే ! 

బలవంగుడు బలహీనుండు 

పౌలియుదు రిది కప్ప? నల్పపఫూసలం ముళ్నాల్ 
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దొెలయంగద ! మగదడుపోయిన 

"ఐెల(దుకకుక భొన్లుపాటి చేంకటమం త్రీ | 

క, జలచరము లబి. బొడమని? 

జలరాళికి మోదళరుండు చంద్రుం డొకండే 
కుల ముద్ధరింవ నొకండే 

విలసద్భశ ! పొన్లుపౌటి వేంకటమం శ్రీ! 

కశ, పలరాచపనికిం గాదా 

చెల వెలందుక పాన్పు సెక్కు వీటు(డు సహించుకొ 

జల మేల శార్యవాదికీ 

జ (J 1 ఏలసద్యశ ! పొన్లుసాటి చేంకటమం త్రీ ! 

పూసపాటి సీతారామరాజాగా రొకప్పు 'జేకవచనమున: 

సంబోధించినందులకు: గువితులుకా(గా సూరకవి చెప్పినది. 

శ, చిన్నపుడు రతిశేళిక 

నున్నప్పుడు కవితలోన యుద్ధమాలోన౯ , 

పిన్ని సుమా రాకొట్టుట 

వెళ్నుగ నోఫ్రూన పాటి సీతారామా”! 

దంతులూరి యన్నమరా జనునాతం డీ యడిదమువారి. 

"రీగమాన్యనునుండి యక్కడిచెటువుముటుగునీరుపోనీకయడ్డు 

కట్టి చిక్కులు వెట్టుచుండంగా నీ సూరకవికిం దండ్రి వరుస 

వాండగు శామకవి “'మోశకాలిబంటిలోం దనమాన్యమున నిలు 

చుండి యో కిందిపద శములం జె వ్పెన(ట! అంతట నారాజు కట్టిన 

యడ్డుకట్ట తెగి పల్లమునకు నీరు వంచుకొని పోయెనంట! 

సీ. బ్రహ్యందభాండసంపత్తి కుషీనిగల్లు 
వద దృనాభునిప దాబ్బమునం బుట్టి 
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సకలరళ్నాకరస్థాన మై యం పొంగు 

నంబుధీశునిచరణంబు ద్! js 

- పరమర_త్త్వజ్ఞాండై వరంగశంతనుమహీ 

ప్రీ 

న్స 

రమణువామాంకభాగమునం చేర 

ఆఖలలో కాధ్యము. దై మించి విహరించు 

శివుజటాకాట్యాగ్ర సీమ నిలిచి 

తనరునీవంటిధన్య కుత్తమము గాదు 

పూసపాటిమవోస్థాన భూమియందు 

గాలు త్రొకంగ నోడు. జండాలుండైనం 

గదలు మిటమాని దివిజగంగాభి వాని ! 

అదిభికుం జీతం డని రోసి విడియాకు 
గొనివచ్చి యిట నిల్వం గోరితొక్కొ_ 

జగచజాలచీలివై సవలితోం బోరాడి 

వీంగిపచ్చి యిచట డాలితొక్కొ 

నిర్ణ రాంగన లెల్ల నీఆంకు 'వెలిఫ్రచ్చ 

దూంబవై యిచ్నోట దూణితోొకొ_ 

చీదబాంవలం గ వ్ర పెట్టుటకై. మిన్న 

దొలలి ఒయిచ్చోటను నిలిచితొక్కా 

వలదు ద్విజభూమి6 గాల్నిల్ప వరుసగాదు 

రవ్వ నీ శీల తగ దంబురాళి కరుగు 

నాతి యశండె శాండటె పిన్న నాయగకిమగండు 

కదలు మిటమాని దివిజగంగాభవాని ! 

భావింప నిలువెల్ల భంగంబుళే కాని 

భంగము ల్లొల(గు బెప్పటికి లేదు 

లిరుగుచో పంకరతిరుగు డింతియ శాని 

స తిన్న గాం దిరుగటి యెన్నం డెటుల 

12 
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మొనసి లే ముం బవళ్లు మొరయుచుండుటె కాని 
| మొరయ కూరకయుంట యెజు:గ మెపుడు 

పరులకల్మి నిరోసీ పబ్బనగుటె కాని ' 

వలుచలిగతి మాని మెలగు టెబు 

గీ మనుచు నీళోన నీవైన యవగుణంబు 
లరసీ లక్ఞ్రఎచి డివినుుండ కరుగు చెంచి 

నిలంవునీవ్రైననీ విందు నిలిచితొళ్కొ 

కదలు మిట మాని దివిజగంగాళవాని |! 

ఫీ పచ్చినూంసము కల్గు భక్షించి మత్త 

రాణించు తిరుగువరాంసు ల్రైన 

గంజాయి గుండ హు క్కాలుడి శెడి నీళ్టు 

ద్రారి మ్రాన్నడెడుతురుష్కులై న 

గోవుల బడమొ త్తి కోసి ముక్కలు మెక్కు 

సమదాంధు లగుకొండసవరు లై న 

తెరవాట్లు గొట్టి క త్తిరదొంగ లై దూల 

వాలించు తిరుగుచండా౨ రైన 

గీ భూసురనే శ్ర, మిది యన్నం బోం డొకండు 

చిన్న పొలములు బ్రావ్హాణ మేత్రమునకు 

ఘాతుకత్వంబు సేయుముష్కరులు గలరె ? 

కదలు మిట మాని రివిజగంగాధవాని ! 

సీ కృతకాద్రు లాయెనా కీల గ ఫణిఫణా 

చేకన్రూ త్కారవల్తీ కచయము 

విరిదోంట లాయెనా కజకుకంటకకంట 

శాం కురవిస్ఫురి తాగచయము 

పువుయబాన్ను లాయెనా నవనుంజు లశ్వేత 

లవణాలచాలమొ చవుటి'చేల 
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బొమ్హగిం డ్ఞాయెనా భూరి ఛేకాండళా 

ఛారమై తనరుకేదారచయము 

శీ, సీకు విహరింప వసరుల్తై నివ్వటిలెనె 
చిన్ని పొలములు; చావాణ'కే క మునకు 

ఘాతుశత్వంబి చేయుముమ్యరులు గలి ? 

కదలు మిట నూని గినిజగం గాభ వాని ! 

అకిదము రామశవి వై విషయమునుగార్చి ఫూసపాటి 

విజయ రామరాజు గారి కిచ్చుకొన్న యర్ పదములు. 

సీ, అవధారు! చేవ! మహాప్రభూ! విన్నపం 
చాశ్సితో శ్రముండ శుద్ధాంద్ర కవిని 

పీరు రామన యింటి శే రడినము వారు 

మాజాగ భూ పొలరాజు రేగ 

వల్ల కృష్ణతమా నాయ కార్రేనడుం 

డెజ్జకృష్ణ కాక లేం ద్ర, లచటం 

గరణికథర్శ ౦బు గల్పించి మాన్మంబు 

దయచేసి రది యాస్పదంబు మాకు 

శ, నదియు నీయే(డు దంతులూరన్ననృపతి 

స క్షము(డు గాను మెల్లను గుర్తవేనీ 

వెజువు బిగ ట్టి సృజలు శే కేషడంగ 

ముం౦పుగట్టించె పరిపొట్ట ముంపందలంచి, 

బూ విన్నవించెద నాదువృత్తాంత మదీ కొంత 

చిత్తగింపు పరాకు సేయకుండ6 

బొలములో నొకం జేరు ఫూన్సంగం జాబలయు 

గంగాభవాని ధాకకును జడిసీ 

దుక్కి టెడ్డను గొని దున్నుకుంద మటన్న 

బదులియ్యం డెవ్వండు పా(కచేబు 
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ఏబోలియును లేశ యింట నుండెద మన్న 

సాలుకు పచ్చు గంటాలపన్ను 

గీ శా పొన్నూరు తెన్ను గాదు 

వంట పస లేదు గంటాలనన్ను పోదు 

మోకు దయరాదు మునుపటిమిసిమి లేదు 

ఆకులగుణదీవ ! విజయరామావనీప ! 

సూరకవి వవొత్తు దు బాలభాస్కరకవి చల్లా పట్టాభి 
Mm అ 

రానుయ యనువానంనార్సీ చెప్పిన నపద్యము, 

సీ, ఏజయరానముత్షమావిభు మెచ్చి భాశి్లె 

ధరణిలో మాప్ర పీతామహుండు 

గంగాభవానిని గడుదిట్టరై లిట్టి 

ఖ్యాతిం జెన్నూందె మాఠాఠ యొకడు. 

వెలయంగ మగటిపల్వెంకను బడ డిట్టి 

తగంచెగటాన్చ మాఠం్రి గారు 

అరీతిగాం డిట్టి యమఫురంబునకును 

నీన్నుం బంపందలంచి యున్న౮ంవాండ 

గ గాచుకొమ్మిటు మంద నఖండచండ 

దారుణోద్దండకవి తాగభీరశ డి 

నీకరము గాదు కలహించి నిర్వహింబ 

చల్జ ట్టాల్గీరాను ! నీచగుణథామ ! 



అవోబలపండితుండు 

ఆం థ్ న బ్లచింతామణి గూ త్ర ములకు భాహ్య మొనరిం 

చిన గాలీ యహోబలపండితుండు మెదవోలున నుండగా గుండ్ల 

కమ్ము వటజివవచ్చి కొంపలు కూలి వంటలు పాద్యడి తిన నన్న మును 

గట్ట గుడ్డయు లేనిదుర్దళ వాటిల్లెను, అపుడు ప 

జ: లౌడొ సంస్థానమున కరుగు దెంచి యో కిందినీస సపదర్థ్థి 

ము జైప్సీ వచేవన నొకయ గృహారముం బడనీ యాత డచ్చ 

టకు నివాసము నూస్పుళొనెనంట ! 

సీ, జానకీవతి లేంతసజ్జరొ ట్రైలపాలు 

కొంపలక ప్పెల్డ గొడ్ల పాలం 

సంనాసములు దొంగజాగిలంబుల పాలు 

నయనముల్ జాగరణం ము పాలు 

ళు క ట్రై మోపుల పౌలు 

పా వెన చేతులు ముండ్ల పాలు 

భూరిసంథ్యావిథుల్ బురుదనీభులపా ఖు 

నాలుక దీనో క్రిటనపొలు 

గే, ఘనతరస్నేవా మతినీచజనము పాలు 
చిత్తమేవేళ నతిదీర్ల చింత పాలు 
వారివారీ ! దేవా మంకయు నలంతపాలు 

మైదవోలున నుండుట మాకు జాలు, 

ఆకని ప్రతిజ్ఞ . 

శ, చెట్టన నళినవనన్నయ 
భట్టాచార్యాథిధానపటుదిరు దొంకం 
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టి ట్రట్టనక వహించిన 

దిట్టండ ! ననుం బోలంగల సుధీవరు లేరే | 

నక్క.లపాటి బాలసరస్వతి యనుకవీళ రండు కడప రెడ్లను 
గూర్చి చెప్పినది... 

ఊఉ. రెడ్డ మటంచు గ్రొన్వునం జరించి వరాలు గడించె యూరశే , 

బుడ్లకొలంది ద్రావి కడుపు ల్కడు6 బెంచి వి వేకహీనులై 

యొద్దవలెక్ వసించు గుణహీనుల శెక్కడి కీర్తు లోరి వి 
ద్విడ్డయకాల! గోళ్ళ చినలిమకనూభ్గవ 1 తాతభూపవరా ! 

జేవలూరి "కేశ నరెడ్డియను నాతం డొకకవీళ (రుడు త్రోవ 
నరుగుచుందగా_ ఓహో | క నీథ్యరులా ! యని గేల్చేనెనంట ! 

ఫోమము వేడె ర్తి యాకి వీశ్ళరుం డ్రీ పద్యము. 'జవ్చెను 

శ, పీ వటినటు నోరను 
© © 

వీ పట్టదదేమినీకు! వీ ఫీ లందుక్ొ 

దీషయి రుచిఫుట్టెనొ నీ 

కీషట్టున 'చేవలూరి శేశవరెడ్డీ ! 

నారయప్పారా వువారి సంస్థానమున జమాబందికిం గరణ 

ములు వచ్చి చిరకాలము నూజివీట వసింపవలసీవచ్చు చుండెడి 
దంట! ఒకప్పు డాపరస్థలవాసశ్లే శమును నై య లేనికరణ మొకండు 

నారయభూ పాలునొద్దం 'జెప్పీన పద థ్టము--- 

క, కీఠఈజలస్నానంబును 

భూతలశయనంబు నొంటిర్రా టశనంబుకా 

శాలిగల టి వాచర్యము 

నాతరమా! వూటగడవ నారయభూపా ! 

ఆంజార్రి వంపు 



భృంగపంచకము, శనాథకృతియందురు శ్రీ 

సౌందర్య శాలినియగు నొకనరపాలుని డేవేరి యమాతు 

నకుం జనవుపడియుండెను. ఒకప్పు డాభూపతి కార్భవశమున 

సలాంతరమున కరుగుడు నామం తి యంతిపురమునం చేరుకొని 

రాజముహీషితో గరింతలాడు చ ండెను* పుడమి జేండును నా(టి 

"రేయికే మరలం దిరిగివచ్చుటయు. గోటలోనికి వచ్చిన తోడన 
కవాటము లెల్ల బంధింపబడుటయు నెటింగ దూరికయొక ర్రీ 
వృత్తొంత మమాత్యునకుం బెలిపి దాంశొనుటకు భృంగాపదేళ 
మున జెప్పినది.= 

ఉం మాయుకి భృంగమా! వికచమల్చీకలక్ విడనాడి తమ్మిలా* 

నీయెడం బూవుందేనియల నింపు జనింపల 6 గ్రోలి సొక్కియఃకొ 

బోయెద నన్న భాతి నిను బొందదు రా జుదయించె నిప్పు డీ 
తో యజషత్రముల్ పరుసతో ముటిళించెం జలింపకుండుమా ! 

పుడమి టేండు ళయనాగారమున కరిగినవిదపం గొంతదడ 
వునకు మంత్రి యిటుకటమున దాంగియుండ(జూలక యటునటుం 

గదలంగాం జప్పుడగుట విని మజల నాదూతి చెప్పునది. 

చ, అళికులవర్య ! పద్మ ముకుళాంతరమందు పసీంపనేరమిక్ 

జలనమునెం దెచేమి నవసారసమిత్రు(డు రాకయంండుణా | 

తొలగక యంబె యుండు మిక దోయణ౫వైరి తిరంబె రాత్రియీి 

కలవర మేల? కేమి తుద గానక తూజక యూరకుండుమా ! 

సాధ్వీమణి యగు నామం త్రి భార్య తేం డంతిష్టరమునం 
కేరుటవిని రేయి రెండుజాములు కడచనినను దనభ _ర్హయిలు నేర 
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మిచేః దిగుల్వడి యేమికీడు వాటిల్లినో యని కనుంగోన రాంగా 

నామెనునార్చి దూతి చెప్పునది 

చ, అలినీ ! తర్తజమేలె నేడు నిదె సీయాశ్తే కుడాభృ్భంగముక్ 
జలజాస క్తమరంద పొానవళరఠక సానందు. డ్రై యున్నవాం 

దులు కింలేనియు లేక నీ వరుగుమా ! యొప్పార నిప్పాట నీ 

"' జెలుపుందడుం బజ తెంచు. దేకువను రాజీవంబు పుష్బీంచినన్. 

తా మింక వెలుపలకు దయచేయుం డని మం త్రికిని 

బోధించుచు: జెప్పునది- 

చ పతిరి ద్రించిన వేళ రాందగున యోవ ద్రారి! యా ే ళీ కా 

యశనంబందు రత్రి శ్రమక్ విఘ'దు స నిద్రా క్తుండై యుండె ఫ్గీ 

శరవ రే క్షణ స వొంచినది ఏసొపర్భ్యముక్- జూవంబో 

కతిచేగంబున ేంగుమా! తొలంి మాయార్మ్ ల్ సుఖం బందణగన్, 

"రేయి రాజనుహీషి తనకంఠవ*రమును మం త్రి కంళమున 

వై చెను, ఆతడు నదికుజిచి మజునాండు దానిందాగ్న్యే రాజ 

సభ కరుదెంచెను, అది గాంచి రాజు గుజుతించునేమో యని 
భీతిలి నిప్రుణయగునాదూతివంది వేషముననరుగు దెంచియీ కింది 
పద్యమును జదువ నందలి “మానపరిపాల” యనువిశేషణము6 
బట్టి ముం త్రి 'తెలినిఫొనీ తనకంథ మందలివనోరమును బై పచ్చడ మునం 

జుట్టి పారితోషికముగా నొసంగాను. 

చే, ఆతుల సభాం తరస్థితబు ధావళి కెల్ల వొవోరు వీరఠా 

హుకులకు మేల్టూవోరు సతతోజ్జ్వలవిశ,మసార్వభౌమసం 
శరికి జొవోరు వై భపవి తానపురందరు. డైనయట్టి భూ 

పలికి బొహారు మానవరిపొల! బొవోరు వ ప్రఛానశేఖరా ! 

0 



సాకీ . 

కందుకూరి జనారనాషకము 
దాటి 

నీరులు మించిన వసిమిబంగరు జిలుగు దుప్పటి జూర7ా 

చరణవద్యముమోద 'జేవాము చంద్ర, కాంతులు చేరగా 

మురువుచూవగ వచ్చినావో మోవా నాకృతి మోరగా 

గరుడవావాన |! దనుజమర్చన ! కందుకూరిజనార్ద నా ! 

అన పెట్టిన రాకపోతివి ఆయెబో అటు మొన్ననూ 
సూనిపిలువగ విసకపోతివ పొంచిపోవుచు మొన్ననూ 

చేనుచూడగ గడచిపోతివి నీటు చేనుక నిన్ననూ 
కానిలేరా! దశుజమర్షన! కందుకూరిజనార్టనా! 

నిన్న రాతిరి చవికలోవల నీవు చెలి కూడుంటిరా 
ఉన్న మార్గము లన్నియును నే నొకతెచేతను వింటిరా 

విన్నమ్మాత్సము గాదురా నిశు వీథిశో కనుగొంటిరా 

కన్నులారా దనుజమర్దన ! కంచుకూరిజనార్హనా ! 

. దబ్బులన్ని యు "తెలునుకొంటిని తవ్వుబానలు సేయకూ 

మబ్బు దేశెడికన్ను గవతో మాటిమాటికి ఉజాయకూ 

ఉబ్బు చేసుక తత్తరంబున నొడలిపై చెయివేయకూ 

గబ్బితనమున దనుజమర్దన! కందుకూరిజ నార్హ నా! 

బిత్తరంబున్ల మొలక కెంపులు పెఎవి నెవ్వతె ఉంచెరా 

గు తమెనమిటా9 గుబ్బలగుమ యెవ్య తె మెచ్చెరా 
అనాది దల క్ట 

చి క్తగించక' జీరువారను చెక్కి_లెవ్వ తె నొక్కె_రా 
క త్రిగోరుల దనుజమర్షన! కందుకూరిజనార్డ నా | 

అండబాయక కూడియుంటిని ఆమ బోయెను నాటికి 

ఖండిమండివడంగ నేటికి కదలు మెబ్చటిచోటికి 

ఉండరా నీమాటలకు నే నోర్వజాలను మాటికి 

గండిదొంగవు దనుజమర్దన ! కందుకూరిజగార్డ నా ! 
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7 ఆలుకలన్నియు దీర నివు నాజండ శెపుడు వ సీని 
పిలిచి నవరతళ్నాలసొమ్థులం ప్రేమతో పు డిస్తీవి 
వలచి వలపించియును గూరిమి వదల శెప్పుడు 'మె స్టీవి. 

కలసి వేడుక దనుజమర్దన! కందుకూరిజనార్దనా ! 

వలపు 

చ, అలరులు సూదుశ్రై మలయజాదినువ స్తువు లగ్నికల్పమై 

మలయసమోరముళ్ నిషసమానములె హిమభాను(డై నయా 

కలువలజేండు చండకరునైవడియై కనుపట్టై నయ్యయో ! 

వలపనుపాప మెట్టిపగ వారలకుక్ వల దింక దైవమా! 

చ చెలువగుమించుటద్ద మలు చెక్కులటం చుందలంచి మెచ్చుచుక 

కలువల జూచి కన్ను లని వ్తైరమమి త్రుని జూచి మోమటం 

చలరుచు నీగతిం దరుణియందము లెంచి విరాళినొందిలిక 

వలపను పాప మెట్టివగ వారలకుక వల దింక దైవమా! 

ఇం కులుకుమిటారి గబ్బి చనుగుబ్బలసాంపు చెలంగం దద్మ 
న్నులుదయివాజ. జూచుచు ననోదముగా మృదులీలం బాడుచుక్ 

వలనగువాంనయానమున వచ్చినయట్టులె తోం నింతి; హో 

పలసనుపావ మెట్టి పగవారలకుక వల దింక దైవమా! 

త్ ఎ్రంగారము 

శీ, సాఠనూ నీళరాసార మానింత వ 

సొరమా విరహిణీమార మార 

శాకుమా నీ వీచిరాకు మాటుగ చేచ 

రావ మా రాకుమాద్యౌకుమార 
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బంతనూ సీదురుసంత మాయెడల వ 

సంతమాధప మిపసం౦ంత మార 

చెందిరా దుర్దుణమందిరా సత్కార 

మందిరాకృతి ముదమంది రార 

. యనుచు పగమిోరి కను దూరి మనసు జారి 

శౌరి వూరింబేరి దరితారి తారి మనికి 

గోరి తనభారి గడువ వేసారి నుడువ 

నోరువే దూరి శేరి మురారి నారి. 

అడుగున ధరించు మాణిక్య మధ్ధీ రాజు 

కలాంగి శీరమున6 దాల్చును గడ్జివోంచ 

వనధిదే గాని దోమ మెవ్వరఏ గాదు 

మణి మణియె భూరి ఫూరియె మందగమన, 

ఎంచక్ మించుగ నెత్తమాడుదుగదా యేస్రౌ ద్ఞబంగారప్రుం 

బంచల్ తీగ్చిన రత్న మందిరేములక్ బారా దుగా దచ్చి త్రీ 

వం చా లొక్కటి తొమి చేడు వది చవ్వం చి లిగంచుం శెలుల్ 

స్రాంచల్లీలల నీకు నాకు సరతో డైవల్క బించాధరా |! 

ఈ ఎనయ న్నీజిగిమేని ర్చాంజిమటవే శే ప్రొద్దు సుస్నానముక్ 

నిను వర్ణించుట సంధ్భయంక్ జవవిధుల్ నిత్యంబు నీ పొదవం 

దనమే యెహ్వుడు దేపవ్రూజనము నీనవ్యాధ రానూనచుం 

బనమే మాకనిశం బనర్జళనుధాపానంబు చింబాధరా ! 

కె కానా ఫీదల కెల్ల బేద పలుకా కర్చూరఖండంబు నె 

మేనా మైండిసలాక ముద్దుమొగమా మేలైన్య క్కొక్షమి థొ 

స్పా నీలంబులకవ్వు గబ్పుచెజీచూ పా కంతువేతూపు ని 

న్నీ చేనా నుతియించువాండం దగవా యీమాట బింబాధరా | 

ఏ, వనజాతాంబకుం జేయుసాయశములకొ వారింపంగారాదు నూ 

కన బాల్యాధికయావనంబు మదికి - ధైర్యంబురానీయ ది 
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ట్లనుర కిక మిము(బోంట్లకం చెలుప నావా సీగ్లు మైకోదు పా 

వనవంళశంబు స్వతంక)మోయదు సఖీ వాంఛల్ తుదల్ ముట్టుచే ! 

'ఉ, ఆక్కరొ ! నీదువల్డభుః డవా ౨కృతి. 'జేసినచేంత వింటివా ; 

యెక్కడ నెళ్ళడే మజియు చెవ్యరి? నెవ్వగి! నన్నె నన్నె; నీ 
వక్కడి కేల పోవలయు ! నంవవ ; యంపితిం గూడుమంటినా ? 
మ్రైక్కితి వేండు కొంటి నను ముట్టకు మంటి నిం అమా నవక 

శ చెరా! యేమని చెప్పుదు 

నారీమణిచక్క_(దనము నాణెము చేరక 

జేశెండుకన్ను లు బారక౯ా 

చారెడు చెటీకురులు పట్ట.వట్రిండుకు చముల్ . 

"ఊం ఎన్నుండు నేరివెళ్ బెళుకు లీచెలి కన్నులు కార్తుకమ్స ల 

న్నన్న ! కురుల్ పిణుందు పటువై. పటువై ఖరిం గొ బెంగ చే 
'మొన్నం గదమ్మ పీన్న మొకమొల్కులు నేండివె ముద్దులాండి లేం 

జన్నులు మిన్న లె పయంటనందున డాంగుడుమూ:కలా డెడుక్ . 

చ, పడిగిము తమ్మలం బుమియుపల్లవకోటికి నోరు వేణి యం 

నడిసపరంబు సంతసార కాయ లురోజము లచ్చరచ్చసా 

వడి యెద యూరువుల్ గమిడివాశయనంటులు మోని జిడ్జిగి 

జడి వెలయాలిజీవనము జీవనమే తలపోసీచూచినక్ 2 

శీ, సాటివాతేటిమోంద గాటు లేర్చ్పడియుండ 

జె యింకొక సాక్నీం గోరవలెణి !? 

చక్క జెక్కు_ల గోటినొక్కు లేర్పడియుంండ 

మించి ఫే వింతవాదించ చేల ? 

ఉరముపై హారముల్ గుజుతు లేర్పడియుండ 

సత్యాన. కింకగేల్ సాంచవలెనె ? 

పసపంట చలువదుప్పటి చలేటపజుపంగ6 

చెలియ దార్కా-ణముల్ వలుశవలెని ? 
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4 'లేటసన్నులు నిద్దుర తేలు చూపు 

కందునె మేను “వేకువచ౦దమూమ 

కొలంది వెలవెల నగుముఖకళలలీరు 

చూడ బయలాయె నడత లీజాడ లేల ? 

భ_క్రివరవళుం డై పోతన్న గాడ భాగనతమునందో. 

3 లా వొక్కింళయు లేద్ద శైర్యమువిళేలంబయ్యె: బ్రాణంబులా 

ఛావుల్ దస్పెను ఫ్రాంళివచ్చె దనువుక్ డన్ఫెక శ్రమం బయ్యెడి౯ 

నీవే తప్ప నిత$వరం బెజుంగ మన్నింపందగుక్ దీశునికొ 

రావే! యీశ్వర ! కావవే! వరద! సంరతశ్నీంచు భద్రాతకా ! 

నుపద్యమును జెప్ప(గాం గామవరవళుడై. వేతొక. 
కవి 

నా ఫూవిల్కానిసరోజబాణముల నంభోజారి మెచాయల౯" 

భావం బెంళయు డన్సె మేనుబడలిక దాపంబు కట్టించె నే 

నీవాండక్ మధురాధరం బొసలవే ! నిక్కంబున న్నేలవే - 

రావే మానిని! కావవే తరుణి! సంకశ్నీంచు చంద్రాననా ! 

3నుపద్యమును చెప్పెను, 

శ, ఆయం బోయె నింశేల నావలన దప్పా మాట సై రింవవా 

జాయో కానము నీకవునంబు; దయమోజిం బల్కు వింతైన నీ 

ప్రాయం బేటికి నిన్ను బాసినం దృణప్రాయం బయో “కొక్కురో 
వో జ 

కోియంచుం దొలికోడి కూయుదనుకం సోవంబె బించాధరా |! 

స్థా .మృదుకేల్పంబు వి కారలీల దిగి భమిల్లంబు చేబూని రా 

గదద్భగాలముతో డం కౌను నులీయంగా మోము మార్వెట్టుచుక్-. 
వదలంచాణీననీవిం బట్టుకొని క న్యారత్న మ స్టే. ద 

త్సదన భై, జితరళ్న దీపకళికా స్త స్తంభింబు క్రీ నీడకుకా, 

ప్కు వీమనె 7 చేమివల్కె! నిను క నన్నుదూజెనో ? 

రామశెనో ! పరాకిడెనొ + రాజులయేలిక కృష్ణమూ ర్తినా 
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స్వామి ముకుందు. డచ్చుతుండు వారిజనాభుండు శేషశాయి న 

చ్నేమచి ? నేమిపల్కె ? నిను నేమని పంచెను? బెల్పు నెచ్చెరీ 

ఊం ఆకండు దూరదేశమున కల్క_నెపమ్హునం బోయి రాండు నే 
నాఠనిం బాపి మన్నథశరాగ్నిం దపించుచునున్న దాన నీ 

చాతీని నన్నం జూచఛితి వియ త్ర్తలమెక్కి. సుధాకరుండ! చీ 

నాతనికంటెం జిక్కి_తినొ యాకండె చిక్కనొ నాకం దెల్పుమా! 

శా లో కాలోకవరీతభూభువన మాళోకిం చుపుణ్యుండ వో 

రాకాచం ద్ర! భవతృమానముఖి మత్చాణేక్వరిం బాసి జే 

శాకందర్నశ రాన్ని కీలలకు లోనై యున్న చందంబు నీ 
చవేకాంఠతంబున గెల్పవయ్య ! దయతో చేలాలతారన్విక౯. 

శీ చరిణామ మేమయ్య ! స్రాణనాధుని వార 

వింనునో యని యొందు6 జందమామ | 

ఏీరవాగ్ని చల్లగా విభునియాకారంబు 

కందునో యని యుందు6 జందమామ ! 

వతి కాకుం జుట్టి చ్చి మతి కాంత దీరంగ 

నుందునో యని యుందు6. జందమామ ! 

వల్టఘ్ం డవేళ వచ్చు నప్పుడె మోవి 

విందు సేకని యుందు6 జందమామ 

గ్ చక్క_(దనమున సీరం చందమామ | 

యాతం డున్న ట్రియూరిపై నయ్య !మోరు 

పోతిరా నాదువివరంబు పొసగ చెప్పీ 

సావాసాంకుని రమ్హను చందమామ ! 

ఫీ, భెమాలలానుకు క్నేమమా తెల్పుకూ 

సకలకళొ ధామ ! చందమామ |! 

పల్జవ పాణికి భద్రనూ పల్కుమా 

సర్వకళాధామ ! చందమామ |! 
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కోకవమోోజకుం గుశలమా చెప్పుమా 
3 | శ 

చక్ర వాక పమ! చందనూను! 

పద్దాయ తావీ కి బరిణావుమా ధర 

సంపూర్ణ గుణధామ ! చందమామ! 

శీ, వద లోచన యున్న ట్లీపకీ ఇంబు 
past 

బ్రోవగాంలోదువా. సీఫ్ట తోయజారి! 

se eel యంతయు నరవి6 బెలిన్లీ 

యంద మందంగ ర యోచందమామ! 

మ, కలిగేనా యొకనాంటి కైన మదిలోం గాంతారతుల్ దీరంగా 
దలకుం చాసిన వెంద్రు శెతి మదనా స్త జ్వాలచేం జిక్కితిన్ 

బలుకుం బంకము లొక్క-టాయె విధిచేం ద్రాణంబు 'లెట్టో కే 

చెల నాళ్టాయెను మోముం జాచి యకటా నీశేజవత్రే కణా! 

మ, కలలో నైనను బాయంజాల నకటా కాంతుండ! నొ బాసిలే 

తలవూవాడక పోయి రమ్మకుచుం జెంతం జేరి హస్తాకుతల్ 

రల్పపైం జల్ల బూనం జేశైకుట సంతాపాన్ని, గూడయ్యె న 

చ్చెలి స్రాణేకుని చుట్టు రాం దిగిచి వైవెక సిగ్గు కెట్టింపంగన్ 

శా, బాలా! రేయి విభుండు నాకు రతినంవర్క_ం బెణీంగీంపరా 

నాలాగిట యెజుంగనమ్ల! సదయుం౦ డబ్బీరకొం గూడ్చినన్ 

_ ఆలో6 జంచల మంది ది'వ్వెకు6 చజెజం గడ్డంబు భావింప హో 

రాలే దివ్వెలు గాంగ చే నతని 'నేశ్రద్వంద్వముక్ . మూసీతిన్, 

సీ, భామామణీ! వాండు వైన మయ్యెడు వేళ 
నిముల నొకండైనం దుమ్షం డాయె 

ముద్దుసుమా! వాండు చద్ది గభ్రైడు వేళ 

పకపక నొకగా? పలుక దాయ 

*ేదావా నాకు విభుండు శేయి సుఖసౌభాగ్యం బెటీంగింపరా. 
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నిందుముఖో! వాడు నిలు వెళ్లి పోవుట 

బంచను బి ల్లడ్లగించ దాయె 
జలజాకీ రో! వాండు ఫొలిమేర చాంటటుచోం 

గడం గొబ్బునం బొల గట్ట దాయె 

కీ ఏల యూరక యలెౌనో నీలవేణి! 

యెన్నం డిటు మళ్ళి వచ్చునో సన్ను తాంగి! 
+వేడ్క రతిశేళి సలుపునో వెలంది! నేండు 

ఆసవడు వారి నెజటుగండో అబ్బవదన!, 

చ. మమరను దాను నొక్క_చెలి మానిని! నీవిభువామ మేమనక౯ 
గమలజగంధి వల్కెం గరికంధి చ జాపలిచం ది కా రవ 

[ న (క్రీములు (లి ర్భ యు క్రముగ వ్రానీయం నందులమధ్య వర్ణ ముల్ 

ఎగృనుమునం గూర్చి చూడ గజగామిని! నావిభునామ మయ్యుడిక 

మ. అరవిందానన! నీమనోవారునిపే రారూఢిగాం బలమా 

మరు(డుక దామరసంబు కౌంచనము భూమ్యా కాశముక్- “నే ముక 

గరిమక్ మారుకపుత్రచం ద్రు,లను వేడక మూడువర్ణ్యంబులక్ 
9 స గ 1 y బరంగ వ్రాసీనమధ్యపర్ణ ములు మత్చా)ణేశ రుం డయ్యెడిక్, 

మ, పొరుగూరక్ విభుం డుండి వేడ్క లలరల్ బుతెంచునాభూవణో 

క్క_రముల్ చిచ్చెలి తెచ్చియిచ్చుటకు: గాం తారత్ననోవ్షీంచి య 

బ్బురమం చెం గొనియాండెం దిట్రై వగచెలా బోంద్రోచె దీవించె నా 

భరణంబుళ్ వివరించుండీ సరసుల్రై భావోదయస్థానముల్. ల 

చ, రమణునిం గూర్చి యొండ్ "కశరండము నంపుచు దానిమోంద నొ 

క్కముగుద సర్పముక్ బిదపం గామవిరోధిని. బైనమిరపుం 

గొమరునిం జంవకంబు ననుంగుంటెలిచే లిఖయింవంటేనె భౌ 

పము నిట మల్లి నాథకవివర్యు(డు కోరడు 'వెల్వరింప(గన్ , 

Tవేడ్క_ నానందపటుచునో వెలది! చేదు, 



డ్ 

॥ 

స్తీ 

గ 

క, 

నే ఎ్రంగారము £5 

కన్యకు చైదు జంఘలును గన్యకు నాజు కుచంబు లెన్నలొ"6 

గన్యకు నాల్లు కన్ఫొకులు కన్యకు నేడు విశాలస్నేత్రముల్ 

కన్యకు ద్వాదశ౦బు నులికొనును గల్లుసులత్ ణాఢధ్య కా 

కన్యకు నీకు నింకం బదికావలెం గస్తురరంగ నాయకా! 

శృంగారవనమునం జెలులతోం గ్రీడించు 

తొయ్యలి గాంచెను ధూర్తుం డొకండు 

తొడ శేలం జజచుచుం గడనుండి తనుం జూడ 

మొలనూలు సవరించె ముద్దుగుమ్ల 

విటుం డొక్కలాజిచెంగటం బే పికింవ 
శేలచెంతకుం జేకె నీలవేణి 

కంఠ మాలిక సంజ్ఞ గా బారు డంటినం 

... గొన్తు యెట్టరివూవుగు త్తి విజివె 

వెలందిలీలలుం గని వాండు విన్న (బోవ 

నుదలికర్ణగృమున నున్ననాముం జూపె 

స్థలము గులమును నామంబు నెలవు నెటింగి 

హిరవు గలిగించె నప్పు డయ్యతివ కరడు, 

ఎంచ(గ6 జతురజాతుండు 

పంచమమార్లమున చే (వృథమకనూజం 

గాంచి తృతీయం బచ్చట 

నుంచి ద్వితీయంబు దాంటి యొవ్వగ వచ్చెన్. 

రాము. డెవ్వానితో రావణు మర్టించె! 

వరవానుదేవుని వట్ట మేది ! 

రాజమన్నారుచే రంజిల్లుశర మేది? 

వెలయ గానుశపంట విత్తునేది! 

ఆలరంభకొవ్వులో నలరుపూదం డేది? 

సభ్గనారి నవ్విం చుజాణ 6 డెవడు! 

183 
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సీఠ వెండ్రికి నోలి చేసినవిళ్లేవి? 
శీశృష్ణుం 'డేయింటం జేలంగ చుడు! 

క్ అన్ని టికి జూడ నై చేసియత్ రములు 

ఈపలావలం జూచిన *జేక్రవిధము 

చదువునాతండు భావజ్ఞ్యచ క, కసి 

లతణోీ పేంద్ర,! ప్రాఢాయతీరీంద్ర! 

న లకోలకోల, hh మందారదామరి, వికట 
కపి పంచాస్య చాపం, నందసదనం. 

చ, నలళళిబింబలీలల నణం చుసతీనుణి పౌణిపల్ద వం 

బులు నగుమోము నారు శేగి మోపియం వాశ్యములుక్ చిసాళిమో 

నులగరిమం బణంచుసరుణోష్టికు చంబులు మందయాన మ 

య్యలకలు నాసీకంబు తగునషులు నిబ్బరపుబ్బుగుబ్బ లున్ , 

స్ప అద్యంతమధ్యమా౦ తొదిమధ్య౦బుల 

కేటి రక్కసిరాజు తెలియం దల్లి 
ఆద్యంకే తళ ధి 

శివువిల్డు విణీచెను శ్రీ రభార 

ఆద్యంశ OR) 69 

భార్యయు ఖద్దంబు పరగ జెట్టు 

ఆద్యంకే 590 +600 

మార్వన్నె యీటె ధూమంబు మజతియుం 

గి, అన్నిటికి జాడ మూంజేసీయత రములు 

మొదలుతుదలును నడితుద మొనలునడుము 

ప్రాణరతను లకలను చాౌదసములం 

బరికరములందు నీపదాలరయవలయు, 

ద్విపద, అంబలి గుమ్లడి యావాలు పొగడ 

డంబుణా వీనీ కడం బరికించు. 

హం 



రి 

పొడుపు బద్య్యాలు 

వండగ నెండివదొక్కటి 

వండక మణీపచ్చి దొకటి వడిం గాలినదిక్ 

దిండికి రుచియై యుండును 

మండలమున జనుల శెల్ల మహిలో వేమా! కౌంబూలము, 

వ్కేలిమోఃదనుండు వెండుంగ రము గాదు 

చ్రైలిమోయదనుండి నసలజాచు 

ఆంబరమునం దిరుగు నదియేమి చో ద్య"మో 

విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ ! 

. ముక్కున వైనమునడ చును 
పక్క_నునోరుం డుగాలి పారణ సేయు౯ 
గృక్కు_న వేసిన కూయంను 

మక్కు_వలో దీనించెలి ఇంమశుజాలుగలరే?.-—బొంగ రమ 

శిలవృకీలతల. బుటిన 
ఆఅ 

వెలువలుమువ్వురునుగూడిశు ఫిలగ్న మునక 

తలవాకిటరమి మింతుకు 

చెలువలరంగదీనిం చెలియ నుగుణులుగలరే!.- తాంబూలము, 

. చిరగటిరా తి సిగుననొదిగుండు 
లు జయ ల 

వగలు వీరవిడి చివనులు సేయు 

చేయివా(డిక త్తి చేడియగాదయా 

సమ్రెటాంకనోమ! జాణరాయ!.--=వగడసాలకాయలం. 

ఆడంబో వుచోట ఆయిండ్ల వారెల్ల 

సారెసారకొట్టి చంపీరనుచు 
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ఫుట్టినిల్లుచేరు లౌలంలితాయానయా 

సమైటాంకసోమ ! జాణరాయ! 

ఆ, వక్షి రాజు*సీరం బరంగిన మ్రానిషై ' 

'వెలుగుపీట్టజినులు వేడ్క_తోడ 

ఆవునిచ్చెదమని అందు, మ్రొక్కు దు 

దీనిభొవమేమితిరుమ లేశ! గరుడగ బం 

ఆ, మ్రూనునందుపుట్టిమక్కువ కాయ ల్రై 

యిండ్లలోనంబెరిగిపండ్డునవును 

ల్రీపరసము లేదు తినరాదు చెప్పుమా 

స మైటాంకనోమ! జాణరాయ! 

క చెక్క_లపసగలీగుండును 

చక్కు నిగుబ్బల నెసంగి సౌనవై యుండు? 

చిక్కు_నొకగ డియలోవల 

మక్కు-వసతి గాదు చూడ మహిమండలిలోన్ ,__బజోడుశల.ఫు.. 

ాశీస్రీపమై: ల 

సమస 

శంఖంబుల్ దివినుండి జూజివడియె౯ జంబూఫల ప కి యక్, 

శా చే ఖత్పుష్పకచంపక'టవులదా[క వ్యోమమార్హ ంబునకా 

రింఘద్వాయువశంబునం దగిలి యా నెత్తావికిం జొక్కి క 

శృంఖాక్తంబులు 'తేంట్టమొత్తములు లతల్ కోట్లు పద్మంబులుక్ 

శంఖంబుల్ దివినుండి జాలీవడియె౯్ జంబూఫల్మవ్రక్రియన్ | 

య్ం అంటని మూ నిషండు కరియంటని కాముశరంబు 'లేంటిము 

క్రు_౦ టనిఖువ్వు హంసముఖ మంటనిళూండు పయోధినిప్పునీ 

రంటనిరళ్న మన్యభృకమండలి కెందలిరా కు రాహుతా 

వంటనిచం ద్ర బీంబ మన నాన పకన్య 'వెలింగె నత్తజిన్ 

కావాలనే కట్టీ నిడాంయాడాలో 



చలి 

మ, చలి! మమానతి బాధ పెదైవవు నీసారుకముల్ పట్లివీ 
ళ్ మనకో టు థి ల 

దలై గాక ధగద్ధగా యితమతే సంఫాన్న తాంశేకపుర 

్థలనంవానిక కామిసీ దృఢ పరిమ్వంగానుసంయు క్త కిని 

శ్చలులౌ భోగులమోంద లేశమును నీజంజాటముల్ సాగ చే? 

చ, చలిగా! నీకొక వార్థ తెల్సెదరు నిశ్ళంకోద్భటుల్ దంపకుల్ 

గలయాయి)డ్ల క బోకు దంపతుల మేల్ కొంగిళ్ళ మధ్యంమినక్ 

నిలువకొ దార్ల ర్ల స్థము లేదు; మిట్టిపడినక సీ ప్రాణ ముల్. నొందు; శే 

చెని లేపండెము ట్ర వ్యాచారులపయిం జేల్సించు ఏ ఫీదర్నమున్. 

చ, తరణిను కాంతి త్తిప యకల్పన్ళ ఈంకరహంవతూలిళా 

సళ యనస్థలీశయికు శేశ యకుట్మ లకోమల స్తనీ 
పరమళరీరపంగవర భాగ్యుల పొదన శై క దేశ ముక 
'బెబుకల లేవు నీవు నిటుపేదల చే:వెన వేమి యోచలీ ! 

మ, చలి నీవెందుకు సువడించెదవు! సిశౌర్యంబు మూన్నాళే గా! 

కలకాలంబును నిల్వ లేవు గద వే! oe బాకోజ్ఞ్యల 

జ్ఞంజాతీకు చకంభిమధ్యమునం బెల్చల్ కొచ్చి ౫ సోరాడలే 

కిలలో బాలుర రోగులకా విరహులకొ వృగ్ధా? చాధింతు వా? 

శా, సూలం లె వటానకుంఠనము కష్తూరీరజ; పాళి కా 

కౌలాసర్వప లేవనంబుశు పథూగాథోవహావాంటలులా 

గేశీళర్భనికే కన నంబులును గిం గాక లేకున్న నీ 

ధ్రాలే మాళను మేవిధంబున సహించక్ వచ్చు నెవ్వారికిన్ ? 

క, 'ఆవాములు సన్నము లాయొను 

దవాన్తుండు హితవయ్యె దీర తరలయ్యె నిశల్ 

బహుశీతో శ పేకంబై. 

యుహుహూ యన వణ:3ె జగము లుర్వీ నాథా! 
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'వేసంగిని మందమారుతము లేమి 

శా ఆ కల్దాడ దదేమొ 'నేండు వవనుం డాకాశవాపీకటా 

శోకాచనేకవనాళిం గు మటుచు నచ్చో జాలెనో, బేకగం 
శక 

గాకల్లోలవరీ ప్ర వాహముల నూలయం బోయెనో; లేక కాం 

తాకర్నూరకపోలపాళికల నిద్రాస కడై యుండెనో! 

పాగాకు 

ఇది పోర్చుగీసువారి చే మనదేమునకు మూడువందల 

సంవత్సరములకు మున్ను కొనిలేబడినది, అంతకుం బూర్య 
మిచ్చట లేదు. 

స్కీ దంతలూటీఘాోరదం తివార్యతు౦బు 
కుష్టరో గాచలకులిశ ధార 

పీన సాండజభూరి వైన శేయస్వామి. 

వాతాటవీదావవహ్ని కీల 

జలదోషవహిమపూరచం డార్కశరరో చి 

బహుళ కాసాంభోధిచాడబంబు 

ఉరుతరాబీర్థెణగురుకరవా ్ రశు)బు 

న్ ముఖరోగనిఖల జీమూకేపవన 

శీ మనంగ వా ర్తకు చెక్కిలి నఖులజనుల 

జీవరక ణదివ్యసంజీవి వగుచుం 

వ్ర స్తుతింపంగ సకలదికృతులసభ ల 

నూర్జితం బగునీరాక యోపొశాక! 

సీ, ఆశొన్నమనుజుల కమృతంపుసేవయై 
యుండుగా నీరాశక యోపొగాక! 



౨ తి 

పాగాకు 191 

మతిహీనులకు సరస్వతిని బ్రనన్నగా 

నొనరించు నీరాక యోపొశాక! 

ఆలిపథ్మిశృమ మెల్ల నణంవం గర్పూరమై 

యుండుగా నీరాక యోపొగాక! 

రలతిశాంతు లూరింప రసపాశగుళికయై 

యుండుగా నీరాక యోపాగాక! 

ఆవనివార్హకు ఇక్కత్ వషలజినుల 

జీవరతు ణదివ్యసంజీవి వగుచు 

ల స్తులింపంగ సకలదిక్పతులసభల 

నూర్జితంబగునీరాక యోపొ గాక! 

, వీమవా _క్ల్ష్యము మును నిర్ణ 'లెజీలినం 

దరితోడ నమృతంబు తజివంబోరు 

సీవిధంబును ముకు పావని యెణీ గన 

సం జీవి వెదకెడిజాడం బోండు 

సీవార్హ మునుదేవతావైద్యు లెజీ. గన 
నావషధావళికి( బ్ర యా-సవడరు 

వీరీతి మను నొనసినికరంబు తెజిలిన 

బలు తపోనిష్టలు నలువంచోరు 

సంశతోగి కణీవరత ణములకును 
ర్ ా ని 

రోగముళ్ పావమోశతంపుగూఢి చెలువ 

బుడమిలోవల జనులను ట్ర్వ నష 

ఒనరజనియించిలతివొ కాక! యోపా గాక! 

“వెసోవసరకు గాం భార్లించి నీనుం దెచ్చి 
మ WU 

ని వంటిరసాన నీడనాగ్చి 

పుడకలు లేకుండం బొడినన్న ముగ జేసీ 
లి సిరికొల్టి థూవమ్రు ంపు(జిట్టినించి 
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లలి నొక్కనిడుద నాళపుం గ్రోవి సంధించి 

చిన్నారిపటకారి వేకంబూని 

జాతిరక్నమువంటి చండ నిప్పుముటించి 

నిజధూమలవారి చే నెగడుఘనుల 

శెంతఘున 'మెంతదీపన మెంఠసాగను 

సంతతో ద్రే కలాహిరిసార్వభౌమ! 

నకలగుణశీల! యెటువంటిసుకృత వేళ 

నుదయమండిలివో కాం! యోూపొా గాక! 

బంధు రా మోద, భావి )మంబుల 

ఇెనరొంకిందమిజే కీపొ గాకు 

వరిమళాం చికకళా ప్రాపీణ్య విభ పము 
తెనయుగేదంగి జే కపొగాకు 

ఘునకనూ రానసుగంధ ద్రగప్తుల 

ఇనయం వెంగల్వ అటే కీపొగాకు, 

జలధిపర్యంత ధారుణీవలయనిలయ 

పొంభసనందోవా మో వాసంపత్క_రంబు 

నగుచు ధారుణి విలసిల్లై నందమైన 

యించువిలుకానిచేలిచా కీపొ గాకు, 

a గ మోరుం బొగ ద దురా 

చారిజభవ ! వామదేవ! వైకుంఠ ! వారీ! 

ఓరీ నారద! వినురా 

యీ రేశుజగంబులకును నిది ముఖ్యము రొ! 

భుగభుగమని పొగ అెగయయల 

నగణికముగ నాజ్య ధార గాహుతలిగాయా 

నిగమాదిమం, త యుతముగం 
బొగద్రాగనివాండు దున్నపోతై ఫుట్టున్, 



క్ర 

మూవకచ క్ వర్తి 108 

పొగర్టోవికి సతిమోవికి 

నగణిశముగ నూరబావి కమృతంబునకుక్ = 

దగ నుచ్చిస్థత లేదని 

ఖగ వావానుతోోడ( గాలకంరు(డు పల్కెన్, 

వదపడి భూము పానమున( బ్రా పములౌ( బదుమూ (డు వేటులుక్ 

మొదల ధనంబువోవుట నఫుంసకుండొట విదావామాటయంక 

వెదకు చుజాలతిహీనులను వేండుట తిక్కట చొక్కుటల్ రుచుల్ 

వదలుట కంపువేయుట కళల్ దొలంగించుట రిమపట్టుటల్ 

"పెదవులు నల్జనై వెడుట పెద్దకులో(గుట బట్టకాలుటల్ , 

మూషకిచకవరి 
UU ఆశే 

విషయం కనిశితదంన్ల )ల( బూని 

శేఏంచు నెటువంటి గాజెలైన 

దారుణోద్యద్దం కళతి వేత ఖండించు 

గుజుతు గా నెటువంటికో(కళై న 

పటుసురం గాగారభ రికంబు గా దృశ్వం 

బొంకాన నెటుపంటిభూమినై న 

కీచుకీ చుధ్వని ప్రాచుర్యమహిమచే 

వర్ణి ంచు నెటువంటివారినై న 

ఆతడు సామాన్యులే నరేంద్రాలయాంక 

రంతరా నేక పేటి కాకాంకవ స్తు 

హరణనురధాణి యవ్వి నాయకుపఠాణి 

చారుతరమూ ర్చి మూషకచ కవి, 
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మారాలంచకవరి 
జ J టి 

సీ, తీరఘటాంబుధ్ధిస్థితికంధసంభవ 

బహుమూషకోరగవవీ రాజ 

శుకకులమ ల్రేధనికరకంఠీరవ 

శలభసంకులవనళ్యా లికీల 

వృళ్చీక దానవవిస్టుసుదర్శన 

వాయస మేఘదుర్వారవవన 

కుక్కు_టపర్వ శఘాేే రష డ్రా ముధ 

రౌద్రాధ కారమార్రాండ తేజ 

kK వ్యాఘ్రకులమాతులస్వామినీఘ) నమన 

వైనములదొ త్తి దొత్తులపారిమిల్తి 

రమ్యతరమూ _ర్హి నఖరసంప్రా జరీ ర్తి 

నకలగ్భవావ ర్తి! మార్జాలచ్మక్రవ ర్తెం 

ఫుల్ల కవి 

వీ కోణంగి నాట్యముల్ ర్టోంతు లాడించ6ంగా 

నూరంబందులు సధ నున్నయట్లు 

గూంబకూంతలు విని గువ్వలు తలలూంచి 

పోయి కాకులయొద్దం బొగడినట్లు 

కాలువదరినుండి కప్ప లంకిం చయగా 

నెండ్ర కాయలు తలలె ల్లినట్టు 

ఖనుబోతుబిరుదులు మనుబోతు పొగ డంగ 

మేలుమేలని గొశై మెచ్చినట్లు 



గీ. ఓీగుదగిడిలు తమలోన నొకరి కొకరు 

మెచ్చుకొనుచుందు శటువంటిపిచ్చిశన మొ 

మేలుమే లెట్టిగణము నిర్మి ౦చిశాండు 

' పుల్ల కవీ చేలు గోకి కా వల్లభుండు, 

సీ, దొరశై నకరణముతో విరోధము సెబి, 
అతిలాల్లి మొండీక నర్థి 

సార్థివో త్తమునకు బహు నాయక ము నెల 

చసెనుజంకుటూాలికిC బిల్ల సెబి 

నెబ్ర 

దాతకు రాజుకు దామసంబులు సెబ 

వసుధ నిల్హాలికి వగలు సబ 

ఖునుఃరైన విద్భాధికున కవాంకృతి సబ 

యరయ దుర్భుస్థి యెవరికి స, 

గీ మిముఃగొల్వమి యన్నింట మేటిసెబ్ర 

సెబ బ్ర, లెవ్వియు మీను! గొల్వంజేర పే వెఆచు 

శైఘోద దండకాండ! నిజాముకొండ 

బాలగో సాల రాధికా ప్రాణభోల, 

సీ, నరనాధవంశకాననము దహించుట 

కపనీనురులవి త్త మగ్నికీల 

స 93 MF జన నాయకుల నీడే క్వర్యాబ్టీ నింస్ఎంవ 

బ్రౌవాణా మ క్కంబు చెడబంబు 

పార్గివో త్రేములనంప రై బృలనులం గూల్చ 

భూసురస్సనము దంభోళిభార 

జగతీవరులక్షర్థిదం ద్రిక మావ వి 

లో శ్రముధనము సూ రో్యోదయంబు 

శీ బి వ్రశలిసొమృకంటెను SR 

గమన కుర్వి బ్రతికి కలదు గ'ని 
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దానిమాన్సంగ నిల సాషధములు లేవు 

శాన బ్రువ్మస్వములు పట్టం గాదు కలికి, 

ల జఫార్ట్-శ 0 

రాజ్యభతం తము 
UG 

సీ, చ్రావాణభూములమై శాస యుంచకో 
దేవత్నాదృవ్యంబు తెరువు పోకు 

తగలంచగొండిని దగవరి సేయకు 

కవటికి సతాధికార మియకు 
అ 

గుడి పారుపషత్తెంబు కడుభోగి క య్య్కు 

వె56టికి నిండినసీమ యియకు 

నీ తహీనులకును గు తలుకటకు 
అయత అవి టి 

మణీ జూరచోరుల మటులనియకు 

గీ, నీచజాతులవారి మన్నింవంబోకు 

దుర్శదాంధభుల వాకిలి ద్ఫోక్కనియణజ 

3 * ల్లో 

తేలఃపు థరాఫివృది శావలయుం నేని, 

స్కీ శాంఖీర్యవరులను ౫డిదుర్లమున నుంచు 
వరురుని సేనాధివతినిం జేయు 

పాయక సరసుల రాయబారులం జేయు 

ముచినజు ద“ నుంచికొనుము 
ఇ ౧ 

మిధ నాధృతుల మణియ గార్లను జేశంం 

' మతిమంతుం గరణికమార్షుం జేయు 

వరయ విశ్వాసుల బరిచారకుల: జేయు 

కరుణాన్వితుని గార్యక_ర్తం జేయు 

నీ, సతతవిద్యు క్షమ తిం బుళోహాతునిం జేయు 

నవర ఫాలంకృృతిని మహాకవిని జేయు 
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వణ రళ్జానవంతు నాచావ్యం జేయు 

వా ర్త శెక్కీనకీ ర్తి రి కావలయు నేని. 

ఫ్రా శరణన్న శ త్రునిం జనవిచ్చి రక్షీం చు 

దీనులమనవులం చెలియ వినుము 

విష్ణుభ్ కు కులజోడు విడువక పర్మించు 

మాధపుపెచింత మజవం బోకు 

జ్పీదసాదులనేలం బిలిచి రశ్నీంప్రము 

పలుచనిపలుకులు వలుక(బోత 

అన్న దములసాము లవవారింవ(గ6 బోకు 

కలిదం డ్రై హితవును దప్పంబోకు 

గీ దయయు సత్యేంబు మచిలోన( దజుగనియకు 

బరనతులమో:ద భావంబు పొజు నీకు 

భగవదర్పణ కానిది వట్టంబోకు 

ఇెలయ మోమెభ్ళివృద్ధి కావలయ నేని, 

సీ నమినవారల నమి వ రింపుము 
ఆజ క 

నమరివారల నమంబోకు 
నో pau 

మలటీ శ త్రువులమో(ద మజపీించి దండెళ్తు 

వైజీకగాండ ను గలుగ జేలు 

పొడిచి 'గెర్బ్చినవారి. బోనీక మః్న్నై౦చు 

వంచించు వున్నీల గొంచెపజచు 

వెరపుమాలినచాని దొర సేయం బోకుము 

పండగకు సేనాధిపక్యమియకు 

గీ. చేరి చనవిచ్చి దాయల మాజనియకు 

నిక్క మెనట్టి రాణంవలెక్క_ లెల్ల 

శెలమ్ నళ్రద్ధ చేయక "తెలియవినుము 

వెలయు భా గ్యాభివృద్ధి శావలయు నేని. 

న లా 
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సీ, 

స 

అమన సములు 
౬ ల€ఉు 

ఆరయ బరదేశయా త్ర, సేయుట యుండు 

తనకు దాచే వంకుకొనుట శిండు 

కులసతి నెడంబానీ తొలగిపోవుట మూండు 

వెలయ! గ యాచకవృత్తి నాలం 
4 గ 

తనసరివారిపంచను జేరుకొను టైదు 

గుణు తేయింగనిరాజు6 గొల్పు టాతు 

చదువుచేరకయుండి సభకు బోవుట యేడు 

పెన్న చారి ద్త్యఎబు నెన్మిదవది 

ఆఅవమకవష౦బు లనియెడునవ్వి యిన్ని 
బట 

శాన యిటువంటి 'వెవ్వరి వైన వలదు 

వారుతరమూ ర్తి ! దేవతాచ్మక్కవ it 

రమ్య గుణ ధామ ! కా వేటిరంగ ధామ |! 

. ఆడిన మాటలు దప్పిన 

గాడిదిొదుకంచుం దిట్టంగా విని యమయ్యూ ! 

వీడా నా కోొకకోొడు కసి 

గాడిద యేుడ్చెం గదన్న ఘనసంవన్నా! - 

అసమాన దౌనవిద్యా 

రసికత లేనటినరుని బదు శేటి! సీ 
లు (WW 

కన వేటుక్ తిని బదుకచి 
Uy 

వసరము తేనకడుపు నిండ బర్వతకొండా ! 

(| సమశీలక్టు తియుతులకు 

సమధనవంగతులకు సమసుచారిత్రులకుక్ 



అషకపషములు 199 
బటి 

దమలోన సఖ్యము వివా 

దము దగుంగా శనములకును దగునే యెందున్ ? 

శ. కోటానకోటు లిచ్చినం 

' సాటి! సరిఠరాదు జేవోటులు రారా 

పాటించి యజ్ఞ వాటికి. 

గూటికి మాలెళ్టకొండ ! గుణరత్ననిధీ ! 

క, అనిం బాణీన విధి నఫ్వను 

ఢనసంపద నవ్వు నుచితదానవిహీను[ 

దనయుని ముధ్రాడంగా. 

'బెనిమిటిం గని జార నవ్వుం బిచ్చయశేచా! సోల్యాడుం 

ల చదివేలమంది కిచ్చియుం6 

దుద కొక్క_ని కీయకున్న దొరకవు కీ ర్తుల్ 

వదివేలు నోము నోచిన 

వదలచె యొకజింకు వంక పన్నియనుంకా ! 

ig ఇప్పటి యన్న మ కొఆ కై 

త్రిషులం బడీ కుందచేల ? చేవుండు ళిలలోం 

గప్ప కొసంగెడు హారము 

కుష్పలంగ మహేంద్ర వాశ | గోకర్టేశా | 

శ, జెప్పినవని యొనరించిన 

యప్పణ:తుక గల్లుగవాన మది సదనమగుక- 

జెప్పినవని యొనరింపని 

య ప్పణ(తుక గల్లుసదన మది గవానమగున్ , 



కం 

గువ్వల చెన్న నిపద్భ్రములు 

అడుగం6 దగువారి నడుగక 

బడుగుల నడుగంగ లేమింబావం గలరా! 

వడగళ్ళ గట్టువడు నా 

గుడి రాళ్ళను గట్టకున్న గువ్వలచెన్నా. 

సారాౌసారము తెయి:గని 

జేరజముకు బుద్దినెప్పంబెద్దలవశమా ? 

నీ ఇంత పోసి పెంచిన 

౫ాకౌనా నేలవేము! గువ్వలభెన్నా ! 

కలిమిగలవాం౭డెౌ మనుజాండు 

విలసితసత్కీ_ ర్హిచేక వెలయంగవలచా + 

కలి మేమి మొల్ల కాలము 

కులగిరులా కదలకుండ ? గువ్వలచెన్నా ! 

కలిమిగలలాభికన్న కు 
విలసితమంగం బేద మేలు వితరణెయొనకా 

జలిచెలమ మేలుగాదా 

కులనిధి యంచోధికన్న ? గువ్వలవెన్నా ! 

విలువరున దానగణములు 

గలవారికిం గాక లోఫి గాడ్రైలకేలా ! 

తలు పేల చాంవగుడినెకుం ? 

గుల పావనకీ ర్తి వన్న ! గువ్వలచెన్నా! 

వెనివిద్య లెన్ని యెనను 

గులవిద్యకు సాటిరావు కుంధినిలోనకా 

"వెలకాంఠ లెంద అున్నను 

గులకాంకకు సాటిరారు గువ్వలచెన్నా ! 
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శ, తల లెంఠవెంచుకొన్నకా 

గులధర్హ్మము విడిచి కన్నకూట్లుం దిన్న౯- 
గలుగదు మోకము చి,త్తము 

, విలయము గాకున్న బిజనవేములవెన్నా! 

క ఎన్నలోల జీవరాసుల 

నన్ని టిగర్భ మున బుట్టి యట మనుజుండై 

తన్నెఆకింగి ర్రిదుకవళిరా 

కొన్నాలళ్లిక నెచట నున్న! గవ్వలచెన్నా! 

ఉ, వారక యీశ్వరుండు తలపై ధరియించినయంతమా క్ర, న 

వ్వారిజవైరితోడ సరివత్తువె యుమ్యైతవూవ! నీవసళ్. 
వార్లిధు లుబ్బునో చెసలు పన్నెల. జేరునొ చంద్ర కాంతముల్ 

సీఠఫునో చకోరముల నెవ్వగ దీజునొ తావ మాజునో! 

ఊ. పీనసరోగి నిన్నుం దిలపిష్టసమానఘు చేసినంత బే 
వానీవివేకహీనకకు వందుజచేల కురంగచాభమా! 

మానవతీకసోలకుచమండలమండి కచ్చి కప తి, కా 

నూనవితాన వాసనల నొందుట లోకము ని న్నిజుంగచే! 

4, ఎవ్వ(డ వీష్ట కాటు మొగ "మెట్టన? వాంసమ; నెందు నుందువో? 

దవ్వుల మానసంబునను; దాన విశేషము లేమి 'తెల్నుమా? 
మవ్వఫుంగాంచ నాబ్ద ములు మౌకక్తిశకముల్ గల వందు న త్త! 

యవ్వి యొబజుంగ; మన్న నవావో! యని నవ్వె బకంబు లన్నియుక 

మ, ధర నర్యు త్తము( డైన ధీరునిమనస్తాపంబు దీర్చంగ స 

ల్వీరుహానీకమ యోఫుంగాని యొకయల్సుం డోపుజే తీ వ్రదు 
శ్రరనె దాఘవిదావా కౌప మడంపక  ధారాధరాంచద,సో 

తృరధారావళిగాక యర్హ్హ్శ మగునే గండూషతోయంబులుక* 

ఉ. వేతి! వచ్చుకార్య మెడసేసిలి వరులు శ శ్రుులైరి యిం 

శేతరినైనం గార్యము ఘటించెదనన్న ఘటింపనీవు నీ 

14 
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చేంకగునట్టి చెల్లు మును జేసితి ఏింతియకాక యింకచా 

వ్రాం తొకయింత నూర్చం గలవా గృవాచారమ! దుర్విచారమా! 

ఊ. కా దనిపించుకోందగదు శానిగుణంబు వహించి లోభివే 

లే దనిపించుకోందగదు లేనిదురాళశకుం బోయి యిందురొ 

రా దనిపించుకోందగదు రట్టడియై కరిణెక్కి_దిడ్డిదూ 
'జేదదియెంత! తుంపెరపురీనానుమంత! ని తాంఠవై భవా! 

చ, ఎనయంగ హీనుదంట జలమింతయ నిల్వని పాడుగుంట న్స 

చునకుం బదారమంట తను. జూాచిసహించనియూర నుంట లతే 

దనియెడు చేనిపంట వెననాశటికందనివంట మంటకా? 

జనకను తాఖిరామ! బుధనన్ను త! ౪ పెనుమళ్ల రాఘవా! 

చ, కరిగమనల్ దురాత్తులనెకాని రమింవరు హీనజాలికా 

పురుషులయాని భూభుజులు ప్రోవరు కానలంగాని మేఘముల్ 

కురియవు సత్యళ్ "చములపుం బెడంబానినవానింగాని యిం 

దిర వరియించ దుర్వి యవినీతులంగాని భరించ చెంకయున్ 

చ, పిలువనికూటికిక - వెతలం బెట్టుధరావరు. డేలువీటికిక- 
జలములు లేనియేటికిని సాశకు బందుగు లున్న చోటికి౯ా 

బలువురతోటిపోటి! నృ పాలురసాటికి. బోవరాదయా 

బలవదరీ! దరీకుహరభాస్వదరీ! యదరీదరీవారీ! 

4, కం త్రులు'లేనిపీణయును దానమురాగము లేనిగీకముక్ 

మంత్రము లేనిసంధ్యయును మొనములేనితపంబు 'వేదవి 

ట్రం తృ ముళేనియాగముం బదబ తలేనిక నిక్వత త్త ముక 

. మర్మిత్రులులేరిరాజ్యము సమానము లియ్యవి దుష్పయు క్తముల్ + 

ఉం. గందపుం కెట్టు క్రింద నురగంబు పయోనిధి బాడబాగ్నిమా 

కందఫలంబు కీంద నొశకందురుదుంప జగ దిషలోక శా 

నందము మేఘునందుం బవి నాంచినమాడ్కి. నకారణంబుగా 

నుందురు దాతసన్నిధి నయోగ్యులు కొందజు మల్లి కాధ్దుశా ! 



శరభాంకలింగ మా 

ఊఉ. చూకఫలావఠంస! నినుంజూచినం గన్నులపండు వయ్య! లో 

పొతిశయం౦ంబునకా బరిమళాన్విత మయ్యె దిశ "ఘమెల్ల వి 

ఖ్యాతలియొనశ్చె సీగణము లైనను గల్లదు నాకు నెమదిక 

గౌతుక మెప్టు నీవ్భాదయకర్కశ భావము జూడంజూడంగన్ 

= కప్రకాలా 

శరభాంకలింగమూా 

చ, పెనిమిటికిం దలారికిని బిమ్మిటివారికి జంధుకోటికి౯ా 

వనరువాచేశ్ర తా వెజచి వాకిటి శేగదుగాక! యాత్మ నె 

వ్వని మణీ పొందరా టే బలవంఠపు!గాంపులు వెట్టి కామినీ 

జనముల నేలంవారు నెజజాణలయా శరభాంకలింగమా! 

చ, కొరింబొరి మేశనూంసములు బొక్కుచు నిక్కుచు సోమయాణియై 
సురపురి శేయి రంభకడం జొక్కుచుసోలు చుం గామయాజియై 

ధరణికి డిగి యిండ్లంజడి తండుల మెడ్తుచు. గర యాజియై 

సొరిందిరు గాడుకామి మిము జూడండయా శరభాంకలింగమా |! 

ఉం గారుడమం ర్ సిద్ధం డురగంబుల వేం గఆపించుకొన్న 6 డ 

ద్హోరవిమ౦బు లెక్క_వ(ట కుంభినిలో శివమం క్ర సిద్ధు డై 

భారవినోదియె విషయస౦గతి. జెందినం జెొందుంగాక యా 

పూరిత మోవాపొళశనులం బొందండయా శరభొంకలింగమూ! 

ఊఉ. కండలు వహ్ని దేవునకు: గాలినయెమ్లులం భూమి జేవికికా 

వండీనకూడు కాకులకు వాతిహిరణ్యము చీర మాలకుకొ 

నిండినసొమ్లు భూపతి నిత్యము ప్రాణము మృత్యు డేవికిక- 

మిండతయాలు నన్యులక మేదినిలో శరభాంకలింగమా! 

ఉ, వండెడు వాని సక్క_విని వైద్యుని మం తి ని దం శ్ర వాదినీకొ 

నొందెమువల్కు-వాని రిపుం గూడివవాని ధజీశునిక్ మహీ 
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మండల మేలువానిం దననర్శ మెణీంగినవాని నిస్థునిక్ 

ఖండికమాడుణే నదియు గండమయా శరభాంశలింగమా! 

ఖభెరవా 

చ, కలిగినవానియింట శుభ కార్యముగల్లి నం గీడుగల్లినక్ 

బిలుపేకమున్ని బాంధవులు పెల్డుగం బోయికతదంగమంకయు౯ 

చాలుప్రుచునుందు రాతనికి దీనునియింట శుభంబె శల్లినక్ 

బలుమయు( బిల్నినప్న్పటికిం బల్కరుగా యొపర్తైన బ్రైరవా! 

చ పరువు గృహింపళీర కొక పాటిదురాత్తుండు మించ నాడినక్ 

సరను లెలీంగి మార్కనక స్రైంచినయంకట వైచ్య మే లగ౯?' 
ఆరుదుగవచ్చు మార్గమున కడ్డముగా నొకకుక్క వచ్చినక్ 
గజచినం గోపగించి కరి కర్వగరాదుగదయ్య భ్రైరవా! 

గీ ఇయికరాదు చేత నిసుమంగని చన 

గొలుకరోద యినుము కొంచె మెన 

నజుకరాదు నీళ్ళు నడిమికి రెండుగా 

బెజుకరాదు బావి పెళ్ల గిలగ, 

ఉ, ఎక్కడి శేగెదో వదుగ! యేగాద బెండ్డికి; మాడ లేవిరా? 

నిక్కము నాల్లు చేయగలవు; నీకటరో యవియేవి చూపఫుమో; 

యొక్కటి త్రోవలోల గశెద నొక్కటి కొక్కరిం బూటపెట్టెదకొ 
బిక్క_టి కప్పనెంచెద మలొక్క_టి లే దని కొక్కరించెదన్, 

న్స, పోంలం నమలుచు నాకులు చేకొని 

నున్న మడ్డిన నాడు శుద్ధవిధవ 

ఇద్దబు నొకచోట *ే శాంకమాడంగ 
వద్ద జేరినవా(డు వట్టివిధవ 



ఖరవా 
రిల 

ఆలిరోం గలహించి యూణశలి కా దని 

1 పస్తున్న వా డొక్క పంజీవిధవ 

చారకాంకలయిండ్ల వానంబుచేయుచు 

మగువశేగ్నెడువాడు ముడ్డి విధవ 

చదువుచెప్నినజీక మదనులో నీయక 

మిటకరించెడు వాడు మేటివిధవ 

[తో పబోయెడు సీలతోమొగం బిగిలించి 
లో ఆ 

ముచ్చటా డెడువాండు ముష్టినిధవ 

కట్ణ మిచ్చెద నని శాలమందీయక 

గోట్ల గిల్లెడు వాడు కొంటెవిధవ 

ఇంటి ఆంకెబుం(క యిరుగుపొరుగుజంకు 

వెంటాడువాం డొక్క యంట్లవిధవ 

చారిద్ర్యములనుండి తనఫూర్వసంవద 

లూరకతలంచువా డు త్తవిధప 

«49 CR అ€6€ 66 669 ళ్ళి 

| ఊ. శ్రీకరమూ రి! హారిగుణ శేఖర కొమ్తుయమం త్రి, తిక్క! నీ 

రాకలుగోరుముగ్గ కనురాగము మిజీన నన్ల థాగ్ని వేం 

ర్రాకటమైనముఠ్య ములు భస్మ ములాయెను వేగ రావనా! 

యాకులుపో(:కలుం గలుగ నంతియె చాలును సున్న మేటికి౯ా?, 

చ, ఆసదృశగంధబంధుర మటంచు వడిక్ జనుబెంచి శేక్ర్లీ 

'ప్రసవమునందు. జెంది మకరందము షెందమింగ్రోల లేమికిక్ 

చెసవెడి కుంద నేమిటికిం బేటి! యరాళకరాళకంటక 
శి (వ్రనవముచే భవత్తనువు ప్రయ్యక వచ్చిన మేలు చాలదే! 

చు, కవణింతుక నుతి కాలకంఠమకుటాట్టాల ప్రత భీమిళ 
త్స)వమా నామరసింధుబంధురపయస్సం భారగంభీరవా 

గ్వ బ్రవవోరై క భురంధరక్వ మున జిహ్వాలోలమ ్ తల్లి కిక్ 

జవికిం దల్లికిం గార వేల్లికధనుర్థ్భావల్లి నీభల్లికిన్. 
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మ, భవణింతుల్ నులి దె కై వకవ్రమదచార్థ ఫిన్తో హినీనీరభ్ళ 

శ్చ్య్యవమా నామృతశీక రాళ నపబీజ ప్రాం రౌపమ్య స 

దృవనాజాండకు షడ డృసప్పుతగముద్య త్వా దునుకండకు౯ - 

అవిశుంగోద్భవ శాండకుక బ్ర బ బలళేఖాదండ కాదోొండకుక 

ఉ. రూరుప్రునాంటిక ©, యులలతోోరస్ట రపుచాంభవలీల యద్భుత 

స్ఫారవిలాసమందును వివావామహోత్సవముల్ నిరన్నస 

ఈ్మారపరిిగవాంబు లవిధాయకకల్పితవిద్విషత్కి)) మా 
వారము లన్యవర్ణ్య జనవర్శి తవోస్యరసాలవాలముల్ త 

అ త్తింటి కోడలు 

స్రీ పొరుగిళ్ళం గూర్చుండి పొద్దు పుచ్చంగ నేర్చి 

నీలాటిరేవున నిల్వ నేశ్చి 

అత్తాండుబిడ్డల నా 

గూర్చుండి నట్టింట సొణంగ నేర్చి, 

వని వేళ మూల్టుచుం బండుకుండంగ నేళ్చి 

జెంపను సున్నంబు నింప నేళ్చి 

వనీబిడ్డ లేడ్వంగ విసరి కొట్టంగ చేళ్చి 

నొకళండుపస్తులు నుండ నేళ్చి, 

గీ. పెళ్టవెళ్ళన మెటికలు వితువ చేర్చి 

చివ్వరును నాకు లేరని యేడ్వ చనేశ్చిం 

బుట్టినింటికి జెవ్వకోం బోవ నేర్చి 

నవుర! య త్తింటికోడలి యవగుణములు! 

కీ, వాలను నులిచియు నేలం గా క్ట ణంచియు 

ఢ్యాత్రి పై బొరలియుం చాలి విడిచి 
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వదనంబు చెజచియు నుదరంబుం జొచియుం 

చెక్క పాటున (బడ్డ నక్క కొక్క. 

కడిమాత్రమన్న మా(కలిదీజ నిడంబోరు 
నాగంబుకకుం బారనంబుతోడ 

కబళశతంబులు కరమున కంనీయ 

నాంకలిదీజంగ నదిభుజించు 

గీ. ఎంతవేండిన హీనున శెవ్వ రీరు 

ఇచ్చిరేనియం6 గడుం గొంచె మెచ్చు లేదు 

ఘనున కూరక యుండిన గాంత్ష దీఆ 

గురుకరార్థంబు లిత్తురు ధరణివళులు 

గి పౌరుష జ్ఞానకీర్తులం బరంచేని 

వానిజన్మ ౦ బ దొక్కఫూ టైనం జాలం 

నుదరపోమణమా త్రీ, మోయుర్విమోంద6 

గాకి చిరళాలమున్న చేకార్భమగును? 

నియోగులు 

గీ. భాగ్యవళమున బుద్ధిసంపన్నం డగును 
బుద్ధిబలమున నృపులకు బూజ్యా(డగును 

నృఫులు మన్ని ంపనయకళొనిపుణుం డగును 

ఫూని రాజ్యము నడువ బి ల్రీథాను(డగును, 

4 వ్రాలివినోం గ గనుంగొనుము వన్నియమిజింగ వ్రాల శేమి శా 

సుధారసాలు కవిరాజులకెల్స మనోవారాలు నే 

రాలా నరస్వ తీనినులచారుకుచా గ్ర సరాలు చూడ జి 

శాలు మిటారిమోవానక రాలు నులీంప దరంబె యేరికిన్? 

ఉ, మేదినినాథుం డల్లినను మించినకార్యము చక్క_నీయ స 

మోద మెలర్పంగా గణకముఖ్యునిసఖ్యము లెన్ఫ యెట్టనకొ 
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ఆదటం గాలు డల్సియుః గతాయు వటన్నను బిత గుఫ్తుం డా 
9 9 “గి దొలంించి శా మొదట ,గ,క్కునమవానీ నజీవుం జేయండే, 

చ, వారివారి! యేమి సాంబశివ! అయ్య భయంపడి పల్కనో డెదక్ 
అరమరలేల పల్కు; భవద్య్శఫురంధి) "వెదక్క_ యేదయా! 
సీరికిని దానికిం బడక చీందరయెత్తంగం జింతవళ్లైలో 
వరకరణాలయిండ్లకడ వారక యంన్నదయా యుమాపతీ! 

క, అధికార మబ్బ్చినవ్వుడు 

బుధులు చ్ర,మాదించి వీండె పురుపో_క్రమాం డం 

చధికంబుగ గొనియాడెడు 
విధమున పర్తింపం దరమె వేల్చులకైనక? 

మ, విధినంకల్పము చే నొకానొకండు కొ విశ్వంబు పొలించు-చో 

బధిరం 'బెక్కువ చూపు తక్కువ సదా భాషల్ దురు క్తుల్ మనో 
వ్యధతో మత్తకతోడ దుర్వ్యసనదుర్వా ్యపారతం జెందు న 
య్యధి కారాంకమునందు జూడవలదా యాయ య్యసౌ భాగ్యమున్ . 

క, ఉదోన్టిగ మొదవినప్పుడు 
సద్యోమద మెదవి ఫూర్వసరసత లుడుగుక 

విద్యావంతున శెనను 

విద్యాహీనునకు వేజి వివరం చేలా! 

కీ బలిబలీ! మో తారబళ్లెంబు చేబూని 

పుల్లాకుతూటు7గా బొడిచి నాడు 

ఎద్దు చృపోయంగ జీజులై పొటంగ 

లంకించి లంకించి చాటినాండు 

కలుగులోనూ కప్ప గ జ్రుగజ్జు మనంగ 

కట్టారి తీనుక గదిమినాండు 

నాగలాపురి కాడ నక్క తర్తుకుఠాంగ 
తిపవళూరూ కాడ తిరగి నాండు 
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ఎలుక యొదురుకురాల నీటె చేతనుబూని 

యేడాబుచొరులు యెగిరినాండు 

| సే చెర! ఏనిపర్శక్ర్ర్యమం బద్భుకంబు 

% % * 

* * చిష్న పక్షూత లేంద్ర,! 

ఇననడాకుకలుతాలు కలా తంత్కందకత. 

భారతకథనుగూర్చి చాటువులు 

ఊఉ. ధీరకతోడ నీరథము దీప్రగతిక్ గురు రాజు సేనవై 

శరారతం బోవనిము ననుం జూడుము పేర్చి శకదీయయోధులక్ 
బే రడంగించి యావనులం 'బెంపెనలార మరల్న కున్న నా 

పీరు కిరీటియే నినదభీవణశంఖము దేవదత్త మే! 

చ్ సారధిగ మి యుత్తరు;డ! చాలు జయించెడ నిం దు వెన నా 

చారికి నడ్డమైన మును |బ్రవాలిఖించినవ్రాలు తవ్వే 

ధీరత శంఖ నాదమున దిగ్విజయంబును జేయకున్న నా 

ేరుకిరీటియే నినదభిషణశంఖను. దేవద త్త మే! 

ఉం. నీరజనాభ! నీవు చని ఇెయ్యముతో మన పౌలు వేండంగాం 

సౌరవు+లీకతక్కినను గాఢనిరంతరచండమండితో 

దారదురంక దంతురళ తౌ స్త్ర వరంపర లేయకన్న నా 

చేరు కిరీటియే నినదభిమణళం ఖము దేవద త్తమే! 

ఉం వారిజినాభ! యొల్లి చని వాసవు డడ్డము వచ్చి నిల్చినక 

వారిజబొంధవుం డవరవారిధి( గుంకశమున్న స్రేంధవుం 

జేరి శిరంబు ద్రుంచి ధరణీస్థలికిం బలిసేయకున్న నా 

"పీరు కిరీటియే నినద్గీషణశంఖము దేవదత్తమే ! 
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ఊ, పొతెనుభీముం బట్టుకొని పట్టి శరంబున నూని నవ్వి ని 

స్ట్థూరము (1) లాడినట్టి రవిసూనుని ధర్మజ! నీవు చూడంగా 

ఘోరరణంబులో 'నెదిరి గుండెలు వ్రశ్కలు చీయకున్న నా 

పీరు కిరీటియే నినద్గిషణశంఖము దేవదత్త మే! 

ఉ, పా లడుగంగం గారవులపాౌలికిం బోవ నతండు లోభియై 

పా లది యేడదో యనినం బాలుతెఆం గెటుంగంగ భిమభూ 

పాలునిపొలు తాను తన పాలిటి రాజ్యము నన్నపాలు నా 

పాలు సమస్తనై న్య మని పల్కుము పంకజనాభ; యచ్చటన్ , 

సీ చరణారవిందము ల్సమతి మది నెంచి 

ముమ్మాణు రాజుకు మ్రొక్కి రనుము 

వచ్చినవై రంబు వారింవ నూహించి క 

మాభూము లిమ్హను మనుజపిభుని 
ఆరీలి నృపతికి హర్ష ము గాకున్న 

టా 
చేవురి శ్రౌదూళ్ళ సీయు మనుము 

పుడమోశు డామాట కొడం బడ కుండెనా 

నడవడి యెణీగంచి నడుపు మనుము 

శీ, చనులు సేయంగ చేజేనిం బంపు మనుము 

వంపు వనిసేయ సేవకభటుల ననుము 

ధర్మమార్షంబు విన బుద్ధి దనర చేని 

కదలిరమ్హును కలనికిం గమలనాభ! 

మ. వదరుల్ పల్క_క ధర్మళా స్త్రగశి భూభొగమ్య మారాజ్యసం 

ఫద మా కిమ్మను మాయకుండిన మవాబాహాబలస్ఫూ శ్తిమె 

యొదు వైరమ్లను వచ్చి మద్భలము దా నేసారయా జూచుచో 

గదఘాతంబుల నూరువుల్ చెగివడుకొ గంజాతు! యిం లేటికి౯ా? 

మ, కలహం బేటికి వద్దువద్దను మిటుల్ గర్వాంధుడై వమ్ము దా 
జులకం జూచుట నీతిగా దనమ యీతమ్షోణీఠలంబందునకా 
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నిలువ న్నేరం డధర వృ ల్లి ననుమా నీ విన్నియు౦ బల్కిలిక్ 
జాలీ జాడీ 

| బలవ'బె సరమె కోర దుర రణముల్ 'పాపీంచు నంచాడుమా! 

శా, పొండవులన్న జైనమును బౌరుషముం గలవారు వారికిం 

నొండొళ కీడు'వేసీ నిలయహాడదు కూడనిలోభ మూని వీ 

రిండికనంబునక దర వారింపని చూవెదవేని వారు నిక్ 

బిండలివం డొనర్తు రని “పేర్చి యథార్థ 'మెటుంగర్య జెవ్చుమా! 

డ్, మచ్చర మేల కర్ణ! విను మానవు లడ్జునితోడి వారలా! 

రచ్చల మెచ్చు లాడెదవు రాజును దములు నిచ్చ మెచ్చయా 

వచ్చినవాడు ఫల్లునుండు వాని నెదుర్కొను యోధం జూడుమా 

చెచ్చెర నూర బోగులకు శేషునికంఠము లంటవచ్చు బే! 

క, వరమునం గ్టుంలికి సుకుం డై 
'వెరవెటుంగక యేటివరద విడిచినపీదప౯ 

ధరయెల్ల ేలెం గర్జండు 

దరిం జేర్చను గూడువెట్ట దైవముగాదే! 

గోలకొండ మాలముండ పూలదండ కొ త్తకుండ అనుపద 

ములతో భారతకథకు సంబంధించునట్టు ఇెప్పంబడినపద ము. 

శీ, పీయికురురాజ! నీకొడు కు త్తగోల 

కిొండవలెనుండు తీణ మాల ముండ ది(కను 

ఛండనంబున ల్ల్హుగు పాండుసుతులు 

ఉదరమున: బూలదండ శే క తకొండ, 
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పాండవుల వర్తనము 

: 

వి ఇభబట్టణంబున bees ధర్మ 

రాజు వదొజువర్ష్మ ములవాండు 

వాయుజుండు వదేను వర్సేరంబుల వాండు 

వదునాలు గేండ్లు వివ్వ చ్చునకును 

వరికింపం గవలక: బదుమూండు వర్ష ముల్ 

జననీసమేతుశ్రై సౌఖ్యముండి 

విద్యలు జీర్చిరి 'వెనం బదుమూండజేండు 
న! 

లక్కయిం టాయి నెల లంవసి౦ చి 

రిరవుగా నార్నెల లేకచ్మక్రమునందు 
చేండాది ద్రుపదుని యింటనున్కి_ 

విదువత్సరములు యావరాజ్యంబున 

నిరునదిమూ౯డేంద్లు నిం దృపురిని 

వనము నజ్లా తరణం చె బదుమూండేండ్లు 

నటమోి6ంద ముప్పదియాటు నేండ్డు 

'రాజ్యాఖిషేకంబు రాజు లెల్లను గొల్వ 

ధర్మంబుతో మించి ధ్యాత్తిప్రోవు 

శీ కృష్ణుకృవకల్మి సిద్ధసంకల్పత 

నష్టోత్సరశతహాయనము లుర్వి6 

కీ చెలం పట్టంబు తుద బరీట్నీతున కొనంగి 

సోదరులు సతి జతశూడి సొరిది దివికి 

నరిగి వేడుక స్వ ర్షసొ ఖ్యంబు గనిరి 

పొండవులు వారియళ ముర్వి నిండి వెలసె, 



లే 

లజ 

ఈశళ్వ రాజ్ఞ 

కర్త మెవరికైనం గడం ద్రోవగారాదు 

ధర్మ రాజు: చెచ్చి తగనిచోటం 

గంకుభట్టుం జేనెం గటకటా! దైవంబు 

ఏమివేయవచు నీశ(రాజ! చే చ్చు నిశ్వ జ్జ 

కష్ట వేళలందుం గమలాననున కైన 

ననుభవింపవలయు ననిలనుతుని 

వంటఫవూటివానివలె: జేసె క్రై వంబు 
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